DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 15 grudnia 2016 r.
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ROZPORZĄDZENIE NR 43/2016
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie
Na podstawie podstawie art. 114b ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z
2015 r., poz. 469 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Plan utrzymania wód dla regionów wodnych: Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz
Dniestru zawierający:
1) Wykaz odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla
swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń, stanowiący załącznik
nr 1 do rozporządzenia.
2) Wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym
znaczeniu dla zarządzania wodami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3) Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania w stosunku do wód znajdujących się
w granicach parku narodowego.
§ 2. Obszar regionów wodnych: Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru, dla których przyjęto Plan
utrzymania wód, został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dyrektor
Małgorzata Owsiany

1) zmiany

1250

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590,1642, 2295, Dz. U. z 2016 r. poz. 352 i
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 43/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

WYKAZ ODCINKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH, W OBRĘBIE KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ ZAGROŻENIA DLA SWOBODNEGO PRZEPŁYWU WÓD ORAZ SPŁYWU LODÓW, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ
TYCH ZAGROŻEŃ

Plan utrzymania wód - identyfikacja zagrożeń i wykaz budowli

kilometraż
Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)

Nazwa Jednolitych Części
Wód (JCW)

Nazwa
od

1
PLRW20001922699
PLRW200019226739
PLRW200019226739
PLRW20000226579
PLRW200015226559
PLRW200014226399

2
Wisłok od Starego Wisłoka
do ujścia
Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka
Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka
zb. Rzeszów
Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów
Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

do

4

5

Wisłok

0+000

Wisłok

47+570
(41+000)
47+570
(41+000)
73+590
(63+700)
77+070
(67+320)
107+010
(95+500)

6
47+570
(41+000)
73+590
(63+700)
73+590
(63+700)
77+070
(67+320)
107+010
(95+500)
129+000
(116+000)

Wisłok
Wisłok
Wisłok
Wisłok

Podmiot wykonujący uprawnienia
właścicieskie do wód

Wody w zlewni JCW
Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których
występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z
identyfikacją zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń
kilometraż
od...-

kilometraż
do….

7

8

RZGW Kraków

0+000

RZGW Kraków

47+570
(41+000)
67+800
(58+600)
73+590
(63+700)
77+070
(67+320)
107+010
(95+500)

9
47+570
(41+000)
67+800
(58+600)
73+590
(63+700)
77+070
(67+320)
107+010
(95+500)
129+000
(116+000)

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

10

11

12

13

14

15

16

17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200012214136

Łopuszanka

Łopuszanka

000+000

008+250

RZGW Kraków

000+000

008+250

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

Wisłoka

0+000
(0+000)

27+121
( 26+700)

RZGW Kraków

1+000
(1+000)

3+000
(3+000)

x

x

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

Wisłoka

0+000
(0+000)

27+121
(26+700)

RZGW Kraków

7+390
(7+390)

8+946
(8+946)

x

x

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

Wisłoka

0+000
(0+000)

27+121
(26+700)

RZGW Kraków

11+380
(11+380)

14+400
(14+400)

x

x

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

Wisłoka

0+000
(0+000)

27+121
(26+700)

RZGW Kraków

15+000
(15+000)

25+442
(25+000)

x

x

x

x
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PLRW20001921895

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

27+121
(26+700)

49+280
(48+600)

RZGW Kraków

27+800
(27+200)

30+650
(30+138)

x

x

PLRW20001921895

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

27+121
(26+700)

49+280
(48+600)

RZGW Kraków

34+250 (
33+735)

45+120
44+400)

x

x

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka

49+280
(48+600)

66+700
(64+050)

RZGW Kraków

48+450
(47+726)

56+100
(54+985)

x

x

x

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka

49+280
(48+600)

66+700
(64+050)

RZGW Kraków

56+100
(54+985)

64+400
(62+756)

x

x

x

PLRW200012218749

Ostra

potok Ostra

0+000
(0+000)

12+277
(12+000)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

11+277
(11+000)

x

x

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

66+700
(64+050)

97+500
(92+800)

RZGW Kraków

68+030 (
65+100)

72+500
(69+590)

x

x

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

66+700
(64+050)

97+500
(92+800)

RZGW Kraków

72+800
(69+640)

82+000
(77+700)

x

x

x

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

66+700
(64+050)

97+500
(92+800)

RZGW Kraków

82+000
(77+700)

97+300
(92+630)

x

x

x

PLRW200012218589

Jodłówka

Potok Jodłówka

0+000
(0+000)

16+461
(16+461)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

16+461
(16+461)

x

x

PLRW200012218589

Jodłówka

Potok Wolanka

0+000
(0+000 )

14+514
(14+514)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

14+514
(14+514)

x

x

PLRW200012218569

Kamienica

potok Kamienica

0+000
(0+000)

18+258
(18+258)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

18+258
(18+258)

x

x

PLRW200012218569

Kamienica

potok Kamionka

0+000
(0+000)

8+740
(8+740)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

8+740
(8+740)

x

x

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

potok Izwinka

0+000
(0+000)

8+300
(8+300)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

8+300
(8+300)

x

x

x
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PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

potok Gołęczynka

0+000
(0+000)

3+600
(3+600)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

3+600
3+600)

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

111+000
(105+100)

97+500
(92+800)

RZGW Kraków

111+000
(105+100)

97+500
(92+800)

x

x

x

x

x

PLRW200014218199

Wisłoka od Dębownicy do
Ropy

Wisłoka

116+100
(109+800)

111+000
(105+100)

RZGW Kraków

116+100
(109+800)

111+000
(105+100)

x

x

x

x

x

PLRW2000142181959

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Wisłoka

139+250
(131+600)

116+100
(109+800)

RZGW Kraków

139+250
(131+600)

116+100
(109+800)

x

x

x

x

x

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

Wisłoka

147+400
(139+350)

139+250
(131+600)

RZGW Kraków

147+400
(139+350)

139+250
(131+600)

x

x

x

x

x

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

Wisłoka

156+900
(148+500)

149+200
(141+350)

RZGW Kraków

156+900
(148+500)

149+200
(141+350)

x

x

x

x

x

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka

159+400
(150+800)

156+900
(148+500)

RZGW Kraków

159+400
(150+800)

156+900
(148+500)

x

x

x

x

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka

173+118
(163+600)

163+800
(154+800)

RZGW Kraków

164+000
(155+700)

163+800
(154+800)

x

x

x

x

PLRW200012218529

Bieździada

Bieździada (Liczkówka)

0+000

10+400

RZGW Kraków

0+000

8+500

x

x

PLRW200014218199

Wisłoka od Dębownicy do
Ropy

Bez Nazwy (rec.Wisłoki, nr
1147)

0+000

3+400

RZGW Kraków

0+000

0+700

PLRW200014218199

Wisłoka od Dębownicy do
Ropy

Majscowski

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

PLRW2000122181969

Dębownica

Dębownica (Iwinka)

0+000

7+800

RZGW Kraków

PLRW2000122181929

Promnica

Promnica

0+000

6+500

PLRW200012218189

Kłopotnica

Kłopotnica

0+000

PLRW200012218189

Kłopotnica

Potasówka

0+000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0+400

x

x

x

0+000

1+200

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

x

x

11+760

RZGW Kraków

0+000

10+500

x

x

x

x

x

1+350

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x
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PLRW2000122181729

Szczawa

Szczawa

0+000

12+400

RZGW Kraków

0+000

9+700

x

x

x

x

x

x

PLRW200012218169

Iwielka

Iwielka

0+000

18+500

RZGW Kraków

0+000

16+300

x

x

x

x

x

x

PLRW200012218169

Iwielka

Łęcki Potok (Równia)

0+000

9+300

RZGW Kraków

0+000

8+700

x

x

x

x

x

PLRW200012218169

Iwielka

pot. Chyrowa

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

2+300

x

x

x

x

PLRW200012218169

Iwielka

Łaziska

0+000

5+000

RZGW Kraków

1+000

3+000

x

x

x

x

PLRW2000122181589

Niegłoszcz

Niegłoszcz

0+000

10+500

RZGW Kraków

0+000

9+000

x

x

x

PLRW2000142181959

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Brzezówka

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

PLRW2000122181549

Ryj

Ryj

0+000

6+500

RZGW Kraków

0+000

5+800

x

x

x

x

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

Klucz

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

PLRW2000122181529

Kaczalnik

Kaczalnik

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

PLRW2000122181529

Kaczalnik

Myscówka (Dopływ spod
góry Dania)

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

PLRW200012218149

Wilsznia

Wilsznia

1+850

7+400

RZGW Kraków

1+850

7+000

x

x

x

x

PLRW200012218149

Wilsznia

pot. Hucianka

0+000

1+950

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

PLRW200012218149

Wilsznia

Olchowczyk

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

PLRW200012218149

Wilsznia

Bez Nazwy (rec. Wilszni)

0+000

3+700

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

PLRW200012218136

Krempna

Krempna

0+000

1+950

RZGW Kraków

0+000

1+950

x

x

x

x

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

Kiczera (Dopływ spod góry
Kolanin)

0+000

2+400

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

Rzeszówka

1+060

4+600

RZGW Kraków

1+060

2+200

x

x

x

x

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Świerzówka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

2+200

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Ryjak

5+950

10+200

RZGW Kraków

5+950

8+500

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Zawoja

2+950

12+100

RZGW Kraków

2+950

6+500

x

x

x

x

x

x

PLRW200012218449

Jasiołka do Panny

Jasiołka

81+216
(78+000)

52+040
(50+000)

RZGW Kraków

81+216

52+040

x

x

x

x

x

PLRW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Jasiołka

52+040
(50+000)

17+640
(17+100)

RZGW Kraków

52+040

17+640

x

x

x

x

x

PLRW200014218499

Jasiołka od Chlebianki do
ujścia

Jasiołka

17+640
(17+100)

0+000

RZGW Kraków

17+640

0+000

x

x

x

x

x

PLRW200012218492

Warzycki

Warzycki

0+000

7+029
(7+300)

RZGW Kraków

0+000

5+900

x

x

x

PLRW200012218489

Czarny Potok

Czarny

0+000

11+303
(12+000)

RZGW Kraków

0+000

9+200

x

x

x

PLRW2000122184589

Bóbrka

Boberka
(Bóbrka)

0+000

9+067

RZGW Kraków

0+000

6+800

x

x

x

x

PLRW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Moczarka
(Równy)

0+000

11+303
(12+000)

RZGW Kraków

0+000

3+900

x

x

PLRW2000122184549

Jasionka

Jasionka

0+000

10+000
7+468

RZGW Kraków

0+000

5+700

x

x

x

PLRW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Dukiełka

0+000

6+104
(6+300)

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

PLRW200012218452

Potok Ambrowski

Potok Ambrowski

0+000

6+546

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

PLRW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Panna

0+000

14+254
(13+900)

RZGW Kraków

0+000

10+900

x

x

x

x

x

PLRW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Mszanka

0+000

9+037
(7+800)

RZGW Kraków

0+000

7+900

x

x

x

x

x

PLRW200012218449

Jasiołka do Panny

Bielcza
( Bełcza)

0+000

12+879
( 10+800)

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

x

x

x

x

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Wisłok

219+650
(208+700)

188+050
(177+800)

RZGW Kraków

219+650
(208+700)

188+050
(177+800)

x

x

x

x

x

PLRW20000226159

zb. Besko

Wisłok

188+050
(177+800)

183+900
(172+800)

RZGW Kraków

188+050
(177+800)

183+900
(172+800)

x

x

x

x

x

PLRW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłok

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

RZGW Kraków

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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PLRW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłok

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

RZGW Kraków

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

x

x

x

x

x

PLRW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

Wisłok

142+240
(130+200)

127+800
(115+500)

RZGW Kraków

156+900
(148+500)

127+800
(115+500)

x

x

x

x

x

PLRW20000226159

zb. Besko

Głęboki Potok

0+000
(0+000)

4+320
(4+500)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

2+300
(3+300

x

x

x

x

x

x

PLRW20000226159

zb. Besko

Czernisławka

0+000
(0+000)

11+510
(11+200)

RZGW Kraków

0+000

11+500

x

x

x

x

x

x

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Wisłoczek

0+000
0+000

7+100
6+800

RZGW Kraków

0+000

7+100

x

x

x

x

x

x

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Puławski Potok

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

x

x

x

x

x

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Moszczaniec

0+000

9+500

RZGW Kraków

0+000

9+500

x

x

x

x

x

x

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Surówka

0+000
(0+000)

3+660
(4+000)

RZGW Kraków

0+000

3+660

x

x

x

x

x

x

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Izwór

0+000

6+800

RZGW Kraków

0+000

6+800

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122261899

Pielnica

Mętny

0+000

5+480

RZGW Kraków

0+000

5+480

x

x

x

x

x

x

PLRW200014218299

Ropa od Sitniczanki do
ujścia

Ropa

0+000

19+830

RZGW Kraków

0+000

19+830

x

x

x

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa

19+830

56+500

RZGW Kraków

19+830

56+500

x

x

x

PLRW20000218239

Zb. Klimkówka

Ropa

56+500

61+380

RZGW Kraków

56+500

61+380

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa

61+380

80+500

RZGW Kraków

61+380

80+500

x

Bednarka

0+000

8+170

RZGW Kraków

1+200

8+170

x

x

x

Bednarka

8+170

21+500

RZGW Kraków

8+170

17+000

x

x

x

x

x

PLRW2000122182949
PLRW2000122182943

Bednarka od dopł. z
Pogorzyny do ujścia
Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

x

x

x

x

x

PLRW200012218256

Bielanka

Bielanka

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+400

5+500

x

PLRW2000122182789

Sitniczanka

Sitniczanka

0+000

18+000

RZGW Kraków

0+500

17+000

x

x

PLRW2000122182589

Bystrzanka

Bystrzanka

0+000

7+300

RZGW Kraków

0+100

5+900

x

x

PLRW2000122182752

Strzeszynianka

Strzeszynianka

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+200

1+900

x

x

PLRW2000122182749

Moszczanka

Mszanka

0+000

8+300

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

0+000

20+400

RZGW Kraków

1+300

17+200

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Krygowianka

0+000

5+200

RZGW Kraków

0+000

3+700

x

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

0+000

23+200

RZGW Kraków

0+000

4+200

x

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

0+000

23+200

RZGW Kraków

5+800

8+600

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
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PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

0+000

23+200

RZGW Kraków

12+800

20+800

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

BN Dop. Sękówki

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+100

1+000

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

Małastówka

0+000

9+450

RZGW Kraków

1+300

6+900

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

Siarka

0+000

9+750

RZGW Kraków

0+200

8+200

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

Męcinka

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+300

2+800

x

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Od Strzeszyna (Dop. z
Racławic)

0+000

3+350

RZGW Kraków

0+700

1+100

x

Biecza

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+200

0+950

x

Brzezna

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+100

0+700

x

x

x

Muchówka

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+100

3+500

x

x

x

Stóżowianka

0+000

3+700

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

B/N dop. Stróżowianka

0+000

0+250

RZGW Kraków

0+050

0+250

x

x

Figa

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+100

1+300

x

x

Szymbarski

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+200

0+700

x

x

dop. Szymbarskiego

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

BN w m Szymbark

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

1+400

x

x

Wólka

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

BN w m. Rodna (Kąty)

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+100

1+900

x

x

Chełmoński

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+100

1+900

x

x

Drągowski

0+000

5+300

RZGW Kraków

0+200

1+400

x

x

x

Tulejówka

0+000

2+900

RZGW Kraków

0+100

1+000

x

x

x

Garwaczówka

0+000

4+700

RZGW Kraków

0+200

0+900

x

x

x
x

PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

x

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Stolarzówka

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+200

1+300

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Łosianka

0+000

3+300

RZGW Kraków

0+100

1+400

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

B/N z Góry Łysiec

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

x

x

x

x
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PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Bełcz

0+000

1+700

RZGW Kraków

0+100

0+350

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

B/N dop.Łosianki

0+000

1+100

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

PLRW2000122182329

Przysłopianka

Przysłopianka, Przysłup

0+000

11+200

RZGW Kraków

0+500

4+500

x

PLRW2000122182329

Przysłopianka

Przysłopianka, Przysłup

0+000

11+200

RZGW Kraków

7+000

9+000

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Zdynia, Zdynianka

0+000

22+100

RZGW Kraków

0+300

18+200

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Roztoka

0+000

2+600

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Sidława

0+000

3+450

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Regetówka

0+000

10+000

RZGW Kraków

3+100

6+300

x

x

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Gładyszówka

0+000

5+600

RZGW Kraków

0+700

5+500

x

x

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Krzywy Potok

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Plebański (Skwirtne)

0+000

5+200

RZGW Kraków

0+350

2+000

x

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Oderne

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+500

2+000

x

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Matisa

0+000

5+800

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Ropka

0+000

6+300

RZGW Kraków

0+400

5+200

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Ripka

0+000

3+900

RZGW Kraków

0+100

2+500

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Szuwniak

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

0+000

8+000

RZGW Kraków

1+000

5+300

x

Libuszanka

Obwałowanie pot.
Libuszanka lewe i prawe
wraz z infrastrukturą
techniczną.

0+900

2+560

RZGW Kraków

km wału
0+000
0+000

km wału
1+660
0+275

x

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

km wału
lewe
0+000
0+000
0+000
0+000
prawe
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

km wału
lewe
5+114
1+600
4+377
7+629
prawe
5+141
3+010
0+246
2+100
3+200

x

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

PLRW200019226739
PLRW20001921895
PLRW20001921895
PLRW200019218771

Libuszanka

Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka
Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego
Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego
Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Obwałowanie p.powodziowe
rzeki Dunajec lewe i prawe
wraz z infrastrukturą
techniczną.

101+500

118+000

Wisłok

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

RZGW Kraków

x

Wisłoka

44+600

45+500

RZGW Kraków

44+600

45+500

x

x

x

Wisłoka

46+200

47+720

RZGW Kraków

44+600

45+500

x

x

x

Wisłoka

54+811

55+980

RZGW Kraków

54+811

55+980

x

x

x
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PLRW200019218771
PLRW200019218771
PLRW2000142263337
PLRW2000122261899
PLRW2000142263337
PLRW2000142181959
PLRW200015218719
PLRW200014218499
PLRW200012218492
PLRW200014218299
PLRW20002121799
PLRW20002121999
PLRW20001921895
PLRW20001921899
PLRW20001921339
PLRW200002133529
PLRW200002135594
PLRW2000192135599
PLRW2000192137759
PLRW200019213799
PLRW20002621763
PLRW20002121799
PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW2000192135599
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Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki
Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki
Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku
Pielnica
Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku
Wisłoka od Ryja do
Dębownicy
Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego
Jasiołka od Chlebianki do
ujścia
Warzycki
Ropa od Sitniczanki do
ujścia
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego
Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Kanał żeglowny Dwory
Kanał Łączański (Kanał
Łączany-Skawina)
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawinki do
Podłężanki
Wisła od Podłężanki do
Raby
Strumień (Kanał Strumień)
do Rząski
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Skawy do
Skawinki

Poz. 4055

Wisłoka

53+800

55+600

RZGW Kraków

53+800

55+600

x

x

x

Wisłoka

55+960

57+150

RZGW Kraków

55+960

57+150

x

x

x

Wisłok

171+950

178+563

RZGW Kraków

171+950

178+563

x

x

Smoleń Wielki
dz. nr ew. 1447

0+000

0+400

Skarb Państwa

0+000

0+400

x

Wisłok

171+950

175+768

RZGW Kraków

171+950

175+768

x

x

x

x

Wisłoka

126+372

127+165

RZGW Kraków

126+372

127+165

x

x

x

x

x

Wisłoka

104+190

113+583

RZGW Kraków

104+190

113+583

x

x

x

x

x

Jasiołka

0+000

2+481

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

Warzycki

0+000

0+945

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

Ropa

0+350

5+260

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

Wisła

RZGW Kraków

Wisła

RZGW Kraków

Wisłoka

RZGW Kraków

Wisłoka

RZGW Kraków

x

x

x

x

Wisła

0+600

22+800

RZGW Kraków

0+600

22+800

x

x

x

x

x

x

Kanał żeglugowy Dwory

0+000 k

7+800 k

RZGW Kraków

0+000 k

7+800 k

x

x

x

x

x

x

Kanał Łączany-Skawina

0+000 k

17+200 k

RZGW Kraków

0+000 k

17+200 k

x

x

x

x

x

x

Wisła

22+800

60+000

RZGW Kraków

22+800

60+000

x

x

x

x

x

x

Wisła

60+000

97+700

RZGW Kraków

60+000

97+700

x

x

x

x

x

x

Wisła

97+700

134+800

RZGW Kraków

97+700

134+800

x

x

x

x

x

x

Wisła

134+800

160+600

RZGW Kraków

134+800

160+600

x

x

x

x

x

x

Wisła

160+600

175+200

RZGW Kraków

160+600

175+200

x

x

x

x

x

x

Wisła

0+000

3+700

RZGW Kraków

Wisła

18+100

14+000

RZGW Kraków

Wisła

0+850

0+040

RZGW Kraków

Wisła

14+000

10+500

RZGW Kraków

Wisła

1+749

4+020

RZGW Kraków

Wisła

18+300

19+300

RZGW Kraków

Wisła

22+700

30+500

RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 11 –

Poz. 4055

PLRW200021213999

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawinki do
Podłężanki
Serafa
Wisła od Podłężanki do
Raby
Wisła od Podłężanki do
Raby
Wisła od Raby do Dunajca

PLRW200021213999

Wisła od Raby do Dunajca

Wisła od Raby do Dunajca

152+800

158+900

RZGW Kraków

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

RZGW Kraków

-

-

x

x

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

-

-

RZGW Kraków

-

-

x

x

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

175+400

181+000

x

x

x

x

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

181+000

186+000

x

x

x

x

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

186+000

191+000

x

x

x

x

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

191+000

196+000

x

x

x

x

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

196+000

201+000

x

x

x

x

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

201+000

206+000

x

x

x

x

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

206+000

211+000

x

x

x

x

PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW20001921339
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW2000192137759
PLRW2000262137749
PLRW200019213799
PLRW200019213799

PLRW20002121799
PLRW20002121799
PLRW20002121799
PLRW20002121799
PLRW20002121799
PLRW20002121799
PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

4+000

12+200

RZGW Kraków

Wisła

14+300

24+800

RZGW Kraków

Wisła

19+100

21+100

RZGW Kraków

Wisła

23+406

24+991

RZGW Kraków

Wisła

24+800

29+200

RZGW Kraków

Wisła

25+000

30+160

RZGW Kraków

Wisła

30+160

31+150

RZGW Kraków

Wisła

29+200

30+200

RZGW Kraków

Wisła

30+270

31+970

RZGW Kraków

Wisła

32+080

32+630

RZGW Kraków

Wisła

29+950

36+500

RZGW Kraków

Wisła

36+500

45+950

RZGW Kraków

Wisła

36+375
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RZGW Kraków

Wisła
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RZGW Kraków

Drwina Długa
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Wisła
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Wisła
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PLRW2000212319
PLRW2000212319

Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Sanu do Sanny
Wisła od Sanu do Sanny
Wisła od Sanu do Sanny

PLRW20001621992

Prypeć

Prypeć

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW2000172312

Rzeka Strachocka

Rzeka Strachocka

PZMiUW Rzeszów

x

Breń

MZMiUW Kraków,
PZMiUW Rzeszów

x

Strumień

ŚZMiUW Kielce

x

Wisłoka

RZGW Kraków

x

Trzeniówka

PZMiUW Rzeszów

x

PLRW20002121799
PLRW20002121799
PLRW20002121799

PLRW200019217499
PLRW200019217699
PLRW20001921899
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Breń- Żabnica od Żymanki
do ujścia
Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia
Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia
Trzeniówka od Karolówki
do ujścia

Wisła

175+400

226+900

Wisła

216+000

226+900

Wisła
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255+000

Wisła

226+900

279+700

Wisła

279+700

295+200

RZGW Kraków
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x

x

x

x
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222+000

x

x

x

x

RZGW Kraków
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x

x
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260+000
265+000
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279+700
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x
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RZGW Kraków
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Wisła

RZGW Kraków

x

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

RZGW Kraków

x

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

RZGW Kraków

x

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny
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RZGW Kraków

x

PLRW20002621729

Kanał Zyblikiewicza

Kanał Zyblikiewicza 2

MZMiUW Kraków

x

PLRW20002621732

Rów Odmęcki

Rów Odmęcki

MZMiUW Kraków

x

PLRW20002621734

Dopływ z Maniowa

Dopływ z Maniowa

MZMiUW Kraków

x

PLRW20002621752

Kineta

Kineta

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW200026219112

Kanał Kliszowski

Kanał Kliszowski

PZMiUW Rzeszów

x

PLRW2000623152
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Czyżówka

ŚZMiUW Kielce

x

Opatówka

ŚZMiUW Kielce

x

Dunajec

RZGW Kraków

x

Opatówka od Żychawy do
ujścia
Dunajec od Zbiornika
Czchów do ujścia
Czarna od zbiornika
Chańcza do ujścia
Czarna od zbiornika
Chańcza do ujścia
Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)
Czarna od Łukawki do
Dopływu z Rembowa
Czarna do Łukawki (bez
Dopływu spod Drugni)
Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia
Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia
Trześniówka od Karolówki
do ujścia
Trześniówka do Karolówki
Łęg od Murynia do ujścia
Łęg od Przywry (z Przywrą
od Dąbrówki do ujścia) do
Murynia
Łęg od Turki do Przyrwy
(bez Przyrwy)
Łęg do Turka
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy
Czarna Nida od Morawki
do ujścia
Czarna Nida od
Pierzchnianki do Morawki z
Luborzanką (od Zalewu
Cedzyna do ujścia)
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida, gm. Imielno, Sobków,
Kije, Pińczów, Michałów

RZGW Kraków

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Czarna Stazowska

0+000

RZGW Kraków

25+000

40+420

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

0+000

25+000

x

x

x

x

x

40+420

Czarna Stazowska

44+000

49+000

RZGW Kraków

44+000

49+000

x

x

x

x

x

Czarna Stazowska

49+000

59+000

RZGW Kraków

49+000

59+000

x

x

x

x

x

Czarna Stazowska

59+000
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RZGW Kraków
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x

x

x

x

x

Koprzywianka

0+000

14+000

RZGW Kraków

0+000

7+000

x

x

x

x

x
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0+000

14+000

RZGW Kraków

7+000

14+000

x

x

x

x

x

Trześniówka

0+000

29+100

RZGW Kraków

0+000

29+100

x

x

x

x

x

Trześniówka
Łęg

29+100
0+000

54+070
48+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków

29+100
0+000

54+070
48+100

x
x

x

x

x
x

x
x

Łęg

48+100

53+300

RZGW Kraków

48+100

53+300

x

x

x

Łęg

53+300

65+200

RZGW Kraków

53+300

65+200

x

x

x

Łęg

65+200

80+384

RZGW Kraków
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80+384

x

x

x

Nida

0+000

83+050

RZGW Kraków

0+000

45+200

x

x

x

x

Nida

0+000

83+050

RZGW Kraków

45+200

83+050

x

x

x

x

Nida

83+050

103+550

RZGW Kraków
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x

x

x

x

Czarna Nida

0+000

27+000

RZGW Kraków

0+000

27+000

x

x

x

x

Czarna Nida

27+000

39+000

RZGW Kraków

27+000

39+000

x

x

x

x

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

160+000

209+380
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x
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x

x
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Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy
Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy
Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
Wisła od Dunajca do
Wisłoki
Wisła od Wisłoki do Sanu
Czarna od zbiornika
Chańcza do ujścia
Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia
Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia
Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia
Trześniówka od Karolówki
do ujścia
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Sanu do Sanny
Wisła od Sanu do Sanny
Wisła od Sanu do Sanny
Wisła od Wisłoki do Sanu

Nida od Cieku od Korytnicy
do ujścia

PLRW2000212339

PLRW20002121999
PLRW2000212319
PLRW200019219899

PLRW20001021699
PLRW20001021699
PLRW200010216531
PLRW200010216531
PLRW20001021699
PLRW20001021699
PLRW20001021699
PLRW20001021699
PLRW20001021699
PLRW200010216531
PLRW200010216531
PLRW20001021699
PLRW20001021699
PLRW20002121799
PLRW20002121999
PLRW2000921789
PLRW200019219499
PLRW200019219499
PLRW200019219499
PLRW200019219699
PLRW20002121999
PLRW20002121999
PLRW20002121999
PLRW20002121999
PLRW2000212319
PLRW2000212319
PLRW2000212319
PLRW20002121999
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x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

Nida

RZGW Kraków

x

RZGW Kraków

x

x

RZGW Kraków

x

x

Wisła

RZGW Kraków

Wisła

RZGW Kraków

Czarna Staszowska

RZGW Kraków

Koprzywianka

0+000

12+500

RZGW Kraków

0+000

12+500

x

x

Koprzywianka

0+000

15+000

RZGW Kraków

0+000

15+000

x

x

Koprzywianka

0+000

15+000

RZGW Kraków

0+000

15+000

Trześniówka

0+000

3+700

RZGW Kraków

0+000

3+700

Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła

-

-

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

-

-

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Wisła od Sanny do
Kamiennej

Wisła

-

-

RZGW Kraków

-

-

x

x

Wisła od Wisłoki do Sanu
Wisła od Sanu do Sanny
Łęg od Murynia do ujścia

Wisła
Wisła
Łęg

-

-

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

-

-

x

x
x

x
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PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

RZGW Kraków

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

RZGW Kraków

PLRW2000212319
PLRW200019219899

Wisła od Sanu do Sanny
Łęg od Murynia do ujścia
Trześniówka od Karolówki
do ujścia
Trześniówka do Karolówki
Sanna od Stanianki do
ujścia

Wisła
Łęg

238+500
0+000

279+800
24+661

RZGW Kraków
RZGW Kraków

Trześniówka

0+000

29+069

RZGW Kraków

Trześniówka

29+069

36+869

RZGW Kraków

Kanał Opoka-Borów

0+000

5+180

WZMiUW Lublin

0+000

5+180

PLRW200019219699
PLRW200017219634
PLRW2000192329

x

x

x

x

PLRW2000623269

Tuczyn

Tuczyn

0+000

23+564

WZMiUW Lublin

0+000

23+564

x

x

x

x

x

x

PLRW2000623249

Karasiówka

Karasiówka

0+000
22+000

10+000
33+100

WZMiUW Lublin

0+000
22+000

10+000
33+100

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000623249

Karasiówka

Jędrzejówka

0+000

8+200

WZMiUW Lublin

0+000

8+200

x

x

x

x

x

x

x

Stanianka

0+000

7+700

WZMiUW Lublin

0+000

7+700

x

x

x

x

x

x

x

Sanna

0+000

13+880

WZMiUW Lublin

0+000

13+880

x

x

x

x

x

x

x

Sanna

39+050

57+750

WZMiUW Lublin

39+050

57+750

Lucianka

0+000

0+860

WZMiUW Lublin

0+000

0+860

x

x

x

x

Partyzant
Ciek spod Suchodół
Wał wislany Dolina
Janiszowska

0+000
0+000

2+500
2+000

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
0+000

2+500
2+000

x
x

x
x

x
x

x
x

0+000

7+080

WZMiUW Lublin

0+000

7+080

Opoka

0+660

OSA

0+000

wał rzeki
Sanny
6+900

Dunajec

173+750

184+00

PLRW2000623229
PLRW2000192329

PLRW2000623229

Sanna od źródeł do
Stanianki
Sanna od Stanianki do
ujścia

Sanna od źródeł do
Stanianki

PLRW2000623269
PLRW2000623269

Sanna od Stanianki do
ujścia
Tuczyn
Tuczyn

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

PLRW2000192329

PLRW2000192329
PLRW2000172286169
PLRW20000214179

Sanna od Stanianki do
ujścia
Łada do Osy
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
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x
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Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce
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0+000
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x

x

x

x

x

Wronina

0+000
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0+000

1+550

x

x

x

x

x

Piekiełko

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

x

Głęboki Jar

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+000

1+800

x

x

x
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Limierzyska

0+000

5+150

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

x

x
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x

x

Mizerzanka

0+000

5+700

RZGW Kraków

0+000

3+300

x

x

x

x

x

x

Kluszkowianka

1+300
(0+000)

7+900
(6+600)

RZGW Kraków

1+300
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(4+020)
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Kosarzyska

0+000

3+850

RZGW Kraków

0+000

1+150

x

x

x

x

x

Głęboki Potok
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3+100
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PLRW2000122141569

Przykopa

Przykopa
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7+500
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PLRW2000122141729
PLRW2000122141729

Przykopa
Przykopa
Przykopa
Niedziczanka
Niedziczanka
Niedziczanka
Niedziczanka
Niedziczanka
Niedziczanka
Dunajec od Zb. Czorsztyn
do Grajcarka
Dunajec od Zb. Czorsztyn
do Grajcarka
Dunajec od Zb. Czorsztyn
do Grajcarka
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek

Cygański
Przeczny
Dursztyński
Niedziczanka
Łapszanka
Kacwinianka
Słotwiński
Kacwiński
Strzyżawski

0+000
0+000
0+000
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4+000
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6+200
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7+700
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1+700
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7+500
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8+550
1+450
3+450
3+005
1+850
10+500
3+000
1+000
1+600
2+500
7+400
2+400
2+700
2+550
7+900
7+600
2+100
3+800
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RZGW Kraków
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RZGW Kraków
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Biały Dunajec (Zakopianka)
od Potoku Olczyskiego, z
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od Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim do
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od Młynisk do Potoku
Olczyskiego
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PLRW2000122141169
PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

PLRW2000122141169
PLRW2000122141169
PLRW2000122141169
PLRW2000122141169
PLRW2000122141169
PLRW2000122141169
PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik

PLRW200014214119

PLRW200014214119

PLRW200014214119

PLRW200014214119

PLRW200014214119

PLRW200014214119
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Zagrodzianka

0+000

1+850

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

Domagalski Potok

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

x

Chrobaków Potok

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

x

x

Siców Potok

0+000

1+115

RZGW Kraków

0+000

1+100

x

x

x

x

x

x

Zaborski Potok

0+000

4+780

RZGW Kraków

0+000

4+780

x

x

x

x

x

x

Czerwony

0+000

7+675

RZGW Kraków

0+000

7+600

x

x

x

x

Czarny Potok
Wielki Rogoźnik
Cichy
Szymejowski Potok
Chochołów Potok
Szumusiaczy Potok
Potok Za Groniem
(Kotelnicki)
Górkowski Potok (Mulce,
Koryciarze)
Pasierzański Potok
Wojcieszacki Potok
Bystry
Słodyczków Potok
Lipień
Ligasowski Potok
Kulowiański Potok
Florków Potok
Łacków Potok
Naglakowski Potok

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

16+085
14+100
14+940
1+065
1+230
1+270

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

16+000
14+100
14+300
1+000
1+200
1+200

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

0+000

3+600

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

x

x

x

0+000

3+095

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+840
2+360
14+540
1+490
1+390
1+910
1+790
1+770
1+940
2+160

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+800
2+000
13+000
1+450
1+000
1+900
1+700
1+700
1+900
2+100

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0+000

2+340

RZGW Kraków

0+000

2+300

x

x

x

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000

2+980
1+770
1+990
1+840

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

2+000
1+700
1+900
1+800

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

0+000

8+640

RZGW Kraków

0+000

8+500

x

x

x

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

5+310
1+530
3+400
16+370
3+750
2+210
2+410

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

5+000
1+000
3+300
16+300
3+500
2+000
2+000

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Bez Nazwy (lewy dopływ
pot. Bystry na granicy wsi
Nowe Bystre-Ratułów)
Strzępów Potok
Sydzików Potok
Franosi Potok
Zmarzły Potok
Czerwony Potok
(Czerwienny)
Raczy Potok
Molczy Potok
Trawny
Mały Rogoźnik
Skrzypne
Pitoniówka
Mościska

x

x
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Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik
Kowaniec
Kowaniec
Kowaniec
Kowaniec
Kowaniec
Kowaniec
Kowaniec
Kowaniec
Kowaniec
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Lepietnica
Czarna Orawa do Zubrzycy

Wójcicki
Potok Za Groniem
Rakowy (Potoczek)
Klikuszówka
Skotnica
Kowaniec
Mały Kowaniec
Gazdy
Oleksówki
Międzygroń
Olesiów Potok
Zadział
Robów
Marchwiany
Lepietnica
Czepców Potok
Obidowiec
Białoniowski Potok
Węgrów Potok
Grzeszów Potok
Łazienowski Potok
Łaniówka
Kubicków Potok
Radziszowski
Głęboki Potok
Zielony Potok
Charczynka
Gąsiorówka
Łęg
Czarna Orawa

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
27+300

1+430
3+020
4+200
5+950
1+480
6+000
3+713
3+519
1+340
1+930
0+590
4+735
4+007
1+270
20+270
1+340
4+795
1+940
2+460
1+540
1+650
0+980
2+050
1+350
2+570
1+060
3+850
0+730
2+020
48+834

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
27+300

1+000
2+500
3+000
5+000
1+000
6+000
1+500
2+000
1+000
1+000
0+500
3+700
2+000
1+000
15+000
1+000
3+000
1+000
1+500
1+000
1+000
0+700
1+000
0+700
2+000
0+800
2+000
0+500
1+500
39+400

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Orawka (db. rz. Czarna
Orawa od ujścia
Bukowińskiego Strumyka)

39+400

48+834

RZGW Kraków

39+400

48+500

x

x

x

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

3+977

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

2+150

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

x

PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822229
PLRW120012822229
PLRW120012822229
PLRW120012822229
PLRW120012822229
PLRW120012822229
PLRW120012822229
PLRW120012822229
PLRW120012822249

Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Zubrzyca
Zubrzyca
Zubrzyca
Zubrzyca
Zubrzyca
Zubrzyca
Zubrzyca
Zubrzyca
Piekielnik

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

11+833
1+870
2+390
8+176
14+833
2+830
3+240
9+313
2+377
3+949
2+964
3+222
9+640

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

10+000
1+000
1+000
5+000
14+000
1+500
2+000
6+000
1+000
1+000
1+000
1+000
9+640

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PLRW120012822249

Piekielnik

9+640

15+616

RZGW Kraków

9+640

13+000

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122141169
PLRW2000122141169
PLRW2000122141169
PLRW2000122141169
PLRW2000122141169
PLRW2000122141189
PLRW2000122141189
PLRW2000122141189
PLRW2000122141189
PLRW2000122141189
PLRW2000122141189
PLRW2000122141189
PLRW2000122141189
PLRW2000122141189
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW20001221411569
PLRW120012822219

Jędraszcz
Potok Bez Nazwy (lewy
dopływ rz. Orawka na wys.
posesji nr 93-94 w m.
Podsarnie)
Bukowiński Strumyk
Psiarnia
Psi Potok
Wisielec
Zubrzyca
Suchy Potok
Biały Potok
Syhlec (Solawka)
Czarny Potok
Składziska
Gawryłowski Potok
Dopływ spod Gronia
Piekielnik
Biała Woda (db. Pot.
Piekielnik od ujścia Czarnej
Wody)

x
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Czarna Woda
Grunik
Borowy Potok
Borczak
Sylec
Skalnica
Jasiurowski Potok

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

6+870
13+257
17+478
11+131
20+477
5+625
1+110

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

4+500
5+000
5+000
4+000
17+000
3+500
0+800

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Czarna Orawa

19+519

27+300

RZGW Kraków

19+519

27+300

x

x

x

x

Jasiowski Potok

0+000

4+992

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

Chyżnik

0+000

7+057

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

x

Dalsza Młaka

0+000

3+385

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

x

Bliższa Młaka

0+000

1+440

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x

Lipnica (Lipniczanka)
Przywarówka
Szumiący Potok
Zgamowski Potok
Przykopka
Kiczorka
Zwiotkowski Potok
Kuligowski potok
Cichy Potok
Górka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

17+461
2+900
6+019
1+925
0+415
10+568
2+680
3+410
3+405
3+470

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

15+500
2+500
4+000
1+000
0+200
6+000
1+500
2+000
2+000
2+000

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Chyżny do granicy państwa

Chyżny

1+300

9,401

RZGW Kraków

1+300

8+100

x

x

x

x

x

x

PLRW1200128222923

Chyżny do granicy państwa

Jamów Chyżny

0+000

2+855

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x

PLRW1200128222923

Chyżny do granicy państwa

Tokarka

0+000

4+756

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

PLRW1200128222929
PLRW1200128222949
PLRW1200128222949

Chyżny
Krzywań Bliższy
Pasiekowy Potok
Graniczny Krzywań
(Dalszy)
Jeleśnia

0+000
0+000
0+000

1+300
8+520
4+467

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+300
5+000
2+000

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

0+000

6+626

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

PLRW1200128222989

Chyżny graniczny
Krzywań
Krzywań
Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia
Jeleśnia na granicy PL i SK

0+000

RZGW Kraków

x

x

x

San

0+000

x

x

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

0+000

x

x

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

0+000

x

x

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

0+000

x

x

x

PLRW20002122999
PLRW20002122999
PLRW20002122999
PLRW20002122999
PLRW20002122999
PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia
San od Rudni do ujścia
San od Rudni do ujścia
San od Rudni do ujścia
San od Rudni do ujścia
San od Rudni do ujścia

San

0+000

x

x

x

San

0+000

x

x

x

San

0+000

x

x

x

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

0+000

11+100
9+800
9+750
15+200
15+300
21+000
21+300
25+450
25+400
30+750
30+600
37+700
37+400
45+800
45+530
51+550
(51+150)

x

San od Rudni do ujścia

0+000
0+000
0+000
9+800
9+750
15+200
15+300
21+000
21+300
25+450
25+400
30+750
30+600
37+700
37+400
45+800
(45+580)

x

PLRW20002122999

28+257
51+550
(51+150)
51+550
(51+150)
51+550
(51+150)
51+550
(51+150)
51+550
(51+150)
51+550
(51+150)
51+550
(51+150)
51+550
(51+150)

PLRW120012822249
PLRW120012822249
PLRW120012822249
PLRW120012822249
PLRW120012822269
PLRW120012822269
PLRW120012822269

PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729

Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Syhlec
Syhlec
Syhlec
Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia
Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia
Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia
Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia
Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica

PLRW1200128222923

PLRW120014822279
PLRW120014822279
PLRW120014822279
PLRW120014822279
PLRW120014822279

PLRW120014822279

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
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PLRW20002122779

San od Złotej do Rudni

San

PLRW20002122733

San od Wisłoka do Złotej

San

PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW200019225131
PLRW200019225131
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Wiaru do Huczek
San od Wiaru do Huczek
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki

San

San

San

San

San

51+550
(51+150)
72+700
(73+020)
90+500
(90+915)

136+800
(137+840)

157+000
(164+550)

160+000
(167+365)

185+000
(197+550)
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72+700
(73+020)
90+500
(90+915)
136+800
(137+840)

157+000
(164+550)

160+000
(167+365)

185+000
(195+550)

223+000
(235+500)

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

51+550
(51+150)
72+700
(73+020)
90+500
(90+915)

72+700
(73+020)
90+500
(90+915)
136+800
(137+840)

138+140

138+230

138+300

139+000

x

146+400

145+300

x

154b+350

154+653

154+653

154b+350

x

157+000

156+900

x

155+900

155+1356

x

158+764
159+344
161+054
161+985
163+146
164+500
164+500
178+686
164+500
164+650

159+344
158+764
160+775
161+719
162+505
167+000
167+300
178+231
167+300
164+750

x

212+738

221+350

x

x

205+940

206+088

x

x

200+300

200+500

x

x

189+900

198+900

x

x

187+050

187+700

x

232+000

235+950

x

228+300

231+022

x

254+300

260+452

x

236+032

245+891

x

223+000
(235+500)

236+000
(249+000)

RZGW Kraków

236+000
(249+000)

260+452
(274+555)

RZGW Kraków

San

260+452
(274+555)

266+600
(281+250)

RZGW Kraków

260+000

266+600

Biały Potok

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

0+700

Ratniówka

0+000

5+700

RZGW Kraków

0+000

2+600

San

San

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
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PLRW200015223319
PLRW200015223319
PLRW200015223319
PLRW200015223319
PLRW200015223319
PLRW200015223319
PLRW200015223319
PLRW200015223319
PLRW200015223319
PLRW200014221199
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San od zb. Myczkowce do
Tyrawki
San od zb. Myczkowce do
Tyrawki
San od zb. Myczkowce do
Tyrawki
San od zb. Myczkowce do
Tyrawki
San od zb. Myczkowce do
Tyrawki
San od zb. Myczkowce do
Tyrawki
San od zb. Myczkowce do
Tyrawki
San od zb. Myczkowce do
Tyrawki
San od zb. Myczkowce do
Tyrawki
San od Wołosatego do zb.
Solina

San

266+600
(281+250)

319+000
(334+120)

RZGW Kraków

266+600

319+000

x

Dębny

0+000

4+700

RZGW Kraków

0+000

1+400

x

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

0+000

6+200

RZGW Kraków

0+000

1+300

x

Brodek

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

Manasterzec

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

x

Huzel

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

Dopływ z Weremienia
(Weremień)

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

Myczkowianka

0+000

2+770

RZGW Kraków

0+000

0+900

x

350+000
(359+100)
381+550
(391+300)
4+200

381+550
(391+300)
444+000
(457+755)
5+200

RZGW Kraków

381+550

350+000

x

RZGW Kraków

381+550

444+000

x

RZGW Kraków

4+200

4+300

0+000

8+200

RZGW Kraków

0+000

8+200

25+900
(26+300)
66+850
(71+155)

RZGW Kraków

0+000

RZGW Kraków

25+900
(26+300)

25+900
(26+300)
66+850
(71+155)

Tanew

RZGW Kraków

66+850
(71+155)

Tanew

RZGW Kraków

Olchowski Potok
(Olchowiecki)
Stróża Wielka
(Stróżowski)

San

PLRW200012221149

San do Wołosatego

San

PLRW200012221149

San do Wołosatego

PLRW200012221149

San do Wołosatego

Krywka
Wołosaty - poza granicami
BPN

PLRW20001922899

Tanew od Łady do ujścia

Tanew

0+000

PLRW200019228599

Tanew od Muchy do Łady

Tanew

25+900
(26+300)

PLRW20001922835

PLRW20001922835

PLRW20001922835

PLRW20001922835
PLRW20007228169
PLRW200015223999
PLRW2000922499
PLRW20009224571
PLRW20009224571
PLRW20009224571

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia
Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia
Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia
Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia
Tanew do Łosinieckiego
Potoku
San od Olszanki do Wiaru
Wiar od granicy państwa do
ujścia
Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
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66+850
(71+155)

0+000

Wiar

PLRW20001222452

Wiar do Sopotnika

Wiar

PLRW20001222452

Wiar do Sopotnika

Jarce

22+500
(137+840)

31+500
(137+840)
0+000

31+500
(137+840)

68+000
(137+840)
2+000

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

68+350
(72+800)

x

x

x

x

68+350
(72+800)

89+500
(95+260)

x

x

x

x

109+000
(114+252)
1+800

x

x

x

RZGW Kraków

89+500
(95+260)
0+000

RZGW Kraków

0+000

11+500

x

RZGW Kraków

25+970

26+150

x

x

x

RZGW Kraków

28+800

29+000

x

x

x

RZGW Kraków

29+000

31+500

x

x

x

RZGW Kraków

31+500

68+000

x

x

x

x

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

RZGW Kraków

Wiar

x

x

Tanew

Z Prałkowiec

x

x

89+500
(95+260)

109+000
(114+252)
3+000
11+500
(137+840)

x

x

RZGW Kraków

89+500
(95+260)
0+000

x

x

Tanew

Tanew

x

RZGW Kraków

x

x
x

x

x
x

x
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PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452
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PLRW20001222396
PLRW20001222389
PLRW20001222389
PLRW20001222389
PLRW20001222389

Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wyrwa I do granicy
państwa
Łętowianka
Olszanka
Olszanka
Olszanka
Olszanka

PLRW20001222389

Olszanka

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

PLRW20001222465

PLRW200012223338
PLRW200012223349
PLRW200012223349

San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
Witryłówka
Stara Rzeka
Stara Rzeka

PLRW200012223349

Stara Rzeka

PLRW200012223389
PLRW20001222349
PLRW20001222349
PLRW20001222352
PLRW200012223369
PLRW200012223532
PLRW200012223534

Magierka
Baryczka
Baryczka
Łubienka
Jaworka
Potok Kruszelnica
Dynówka

PLRW200012223549

Harta

PLRW200012223549

Harta

PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
PLRW20001522379
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Sieńkowiec
Tym
Jamninka
Turnica
Rozłogi
Klimówka
Roztoka
Kamienny
Mszaniec
Łodzinka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+000
2+000
5+000
1+500
1+900
4+500
3+500
1+000
2+000
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+000
2+000
5+000
1+500
1+900
4+500
3+500
1+000
2+000
2+000

Wyrwa

27+600

32+000

RZGW Kraków

27+600

32+000

Łętowianka
Olszanka
Krzeczkowski Potok
Lany
Turków
Dopływ Brylińce
(Kobylański)
Dopływ spod Góry
Horoszówki
(Horoszówka)
Kupija
(Chołowice)

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+500
7+000
4+000
1+000
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+000
7+000
4+000
1+000
2+000

0+000

0+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

0+000

3+800

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

Kupieńska Rzeka

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

Chyrzynka

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

Skopowska Rzeka
(Ze Skopowa)

0+000

5+400

RZGW Kraków

0+000

5+400

Świnka

0+000

5+400

RZGW Kraków

0+000

5+400

0+000

5+800

RZGW Kraków

0+000

5+800

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

Zagródek

0+000

6+400

RZGW Kraków

Obarzymka

0+000

4+900

Wtryłówka
Krzywy
Wydrna
Stara Rzeka
(Jabłonka)
Magierka
Baryczka
Hłudno
Łubienka
Jaworka
Kruszelnica
Dynówka
Ostrówek
(Ulanka)
Harta

0+000
0+000
0+000

Olszówka
(Pawłokoma)
Rozpucie
(Niewistka)

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

4+600

x

x

0+000

6+400

x

x

RZGW Kraków

0+000

4+900

x

6+300
4+600
4+800

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

6+300
4+600
4+800

x

x
x
x

x
x
x

0+000

14+600

RZGW Kraków

0+000

14+600

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

19+500
20+900
7+100
11+800
8+500
8+500
9+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

19+500
20+900
3+000
11+800
8+500
8+500
9+200

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

0+000

8+100

RZGW Kraków

0+000

8+100

x

x

0+000

11+100

RZGW Kraków

0+000

11+100

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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PLRW2000122235529

Szklarka

PLRW20001222355929

Dylągówka

PLRW20001222355929
PLRW200012223569
PLRW200012223569
PLRW200012223569
PLRW200012223569
PLRW200012223589
PLRW200012223699
PLRW200012223699
PLRW200012223699

Dylągówka
Drohobyczka
Drohobyczka
Drohobyczka
Drohobyczka
Jawornik
Stupnica
Stupnica
Stupnica

PLRW200012223699

Stupnica

PLRW200012223699

Stupnica

PLRW200012223699

Stupnica

PLRW200012223699

Stupnica

PLRW200012223699

Stupnica

PLRW200012223699

Stupnica

PLRW200012223699
PLRW200012223769

Stupnica
Kamionka

PLRW200012223769

Kamionka

PLRW2000122233299

Tyrawka

PLRW2000122233299

Tyrawka

PLRW2000122233299
PLRW2000122233299
PLRW2000122233299
PLRW20001222329

Tyrawka
Tyrawka
Tyrawka
Sanoczek

PLRW20001222329

Sanoczek

PLRW20001222329
PLRW20001222329

Sanoczek
Sanoczek

PLRW20001222329

Sanoczek

PLRW20001222329
PLRW20001222329
PLRW20001222329
PLRW200012223189
PLRW200012223189
PLRW200012223189

Sanoczek
Sanoczek
Sanoczek
Płowiecki
Płowiecki
Płowiecki
Osława od Rzepedki do
ujścia
Osława od Rzepedki do
ujścia

PLRW20001422299
PLRW20001422299
PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

PLRW20001222252
PLRW20001222252
PLRW20001222252

Osława do Rzepedki
Osława do Rzepedki
Osława do Rzepedki
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Szklarka
Dylągówka
(Dylągowa)
Szumina
Drohobyczka
Huta Drohobycka
Poręby
Śliwnica
Jawornik
Stupnica
Brzuska
Jasionka
Korzonka
(Korzeniecki)
Pot. Bez nazwy
(dopływ Stupnicy)
Rudawka
Lipka
(Malawka)
Dobrzanka
Nadzicza
(Z Reberca)
Leszczawka
Kamionka
Pot. bez nazwy
(Siny Rząs)
Tyrawka
Lachawka
(Pilanka)
Berezka
Borsukowiec
Tarnawka
Sanoczek
Falejówka Tyrawska
(Pijawka)
Różowy
Czerteź
Niebieszczanka
(Prusiek)
Modrza
Bukowica
Silska
Płowiecki
Dworzyska
Stróża Mała
Osława
do Rzepedki do ujścia

0+000

10+100

RZGW Kraków

0+000

10+100

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+000

6+000

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+020
10+700
3+900
0+610
9+800
19+300
28+700
6+300
4+800

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+020
10+700
3+900
0+610
9+800
19+300
28+700
6+300
4+800

0+000

5+700

RZGW Kraków

0+000

5+700

x

0+000

0+025

RZGW Kraków

0+000

0+025

x

0+000

8+600

RZGW Kraków

0+000

8+600

x

x

0+000

17+100

RZGW Kraków

0+000

17+100

x

x

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

0+000

5+200

RZGW Kraków

0+000

5+200

x

0+000
0+000

6+800
7+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

6+800
7+200

0+000

0+120

RZGW Kraków

0+000

0+120

0+000

18+000

RZGW Kraków

0+000

18+000

x

0+000

6+200

RZGW Kraków

0+000

3+100

x

0+000
0+000
0+000
0+000

10+300
5+600
8+500
27+600

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

8+500
3+300
3+700
21+000

x
x
x
x

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

6+700

0+000
0+000

4+300
3+400

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

4+300
2+100

x

x

x
x

0+000

9+100

RZGW Kraków

0+000

8+200

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

8+060
6+900
6+200
6+700
5+980
4+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

7+000
3+800
1+400
4+700
2+200
2+000

x
x
x
x

x
x

0+000

34+250

RZGW Kraków

0+000

34+250

x

Głęboki

0+000

4+800

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

34+250

62+000

RZGW Kraków

50+000

62+000

x

x

x

0+000
0+000
0+000

6+800
5+600
7+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+400
0+500
2+300

x

x
x
x

x
x
x

Osława
do Rzepedki
Rzepedka
Jawornik
Dołżyczka

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
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PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Barbarka (Komaniecki)

0+000

8+000

RZGW Kraków

0+000

3+900

x

x

PLRW20001222252
PLRW20001222252
PLRW20001222252

Osława do Rzepedki
Osława do Rzepedki
Osława do Rzepedki

0+000
0+000
0+000

4+500
17+800
3+700

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

2+500
15+000
0+200

x

x

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

0+000

8+200

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

PLRW20001222294

Poraż

0+000

7+960

RZGW Kraków

0+000

6+500

x

x

PLRW20001222289
PLRW20001222289
PLRW20001222269
PLRW200012221989
PLRW200012221949
PLRW200012221949

Kalniczka
Kalniczka
Płonka
Wujski Potok
Dyrbek
Dyrbek

Radoszanka
Osławica
Bystry
Dopływ z Turzańska
(Turzańsk)
Smolniczek
Poraż
(Młynówka)
Tarnawka
Kalniczka (Tarnawka)
Płonka
Wujski Potok
Dyrbek
Glinny

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

18+000
0+600
8+000
6+500
8+000
2+600

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

PLRW200012221899

Hoczewka

Hoczewka

0+000

RZGW Kraków

0+000

17+440

x

x

x

PLRW200012221899
PLRW200012221899
PLRW200012221899

Hoczewka
Hoczewka
Hoczewka

0+000
0+000
0+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+500
0+200
2+500

x
x
x

PLRW200012221899

Hoczewka

0+000

8+600

RZGW Kraków

0+000

0+400

PLRW200012221899

Hoczewka

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

1+300

PLRW200012221899
PLRW200012221899
PLRW200012221899

Hoczewka
Hoczewka
Hoczewka

Dziurdziówka
Jasielnica
Zahoczewski
Ruchlin
(Żernicki Potok)
Cisowiec
(Cisowczyk)
Mchawa
Stężniczka
Rabiański (Rabski)

20+600
4+600
10+500
6+500
10+800
4+600
17+440
(27+400)
4+100
2+600
4+100

0+000
0+000
0+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+400
3+700
2+100

PLRW200012221899

Hoczewka

Jabłonka

0+000

RZGW Kraków

0+000

7+600

PLRW200012221899
PLRW20001222172

Hoczewka
Mistik

0+000
0+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

1+100
1+000

x

PLRW20001222169

Olszanka

0+000

17+200

RZGW Kraków

0+000

16+000

x

PLRW20001222169
PLRW20001222169
PLRW20001222169
PLRW20001222169
PLRW20001222169
PLRW2000122215569

Olszanka
Olszanka
Olszanka
Olszanka
Olszanka
Bereźnica
Zbiornik Solina do zapory
w Myczkowcach
Zbiornik Solina do zapory
w Myczkowcach

Kołonica
Mistki (Kortypolanka)
Olszanica
(Stary Potok)
Kiniański (Orelec)
Rudenka (Leki)
Wańkówka
Ropieńka
Serednica
Bereźnica

6+200
5+100
9+500
11+600
(4+160)
5+200
4+500

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

5+600
3+000
15+700
7+600
9+100
14+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
6+500

4+200
2+300
12+600
6+500
2+400
12+500

x
x
x
x

Wołczy

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

0+000

7+900

RZGW Kraków

0+000

6+700

0+000

7+600

RZGW Kraków

0+000

0+000
0+000

4+400
11+700

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000

3+000

0+000
0+000

PLRW20000221559
PLRW20000221559
PLRW200012221529

Głęboki Potok

PLRW200012221529
PLRW200012221389

Głęboki Potok
Wołkowyjka

PLRW200012221389

Wołkowyjka

PLRW200014221299

Solinka od Wetliny do
ujścia

PLRW200014221299

Solinka od Wetliny do
ujścia

Zabrodzie
(Wola, Myczkowski)
Łobozew
(Łobozewka)
Głęboki Potok
Wołkowyjka
Rybnik
(Rybne)
Solinka
od Wetlinki
do ujścia
Bukowiec
(Bukowczański)

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

7+500

x

x

x

x

0+000
0+000

0+300
3+800

x
x

x

x

RZGW Kraków

0+000

2+000

21+300

RZGW Kraków

0+000

21+300

3+500

RZGW Kraków

0+000

2+000

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
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PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny

PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny

PLRW2000122212699
PLRW2000122212699
PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny
Solinka do Wetliny
Solinka do Wetliny

PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny

PLRW20001222136

Daszówka

PLRW200012221349
PLRW200012221349

Czarna
Czarna

PLRW200012221169

Dwernik

PLRW2000122211529

Smolniczek

Solinka
do Wetlinki
Wetlina - poza granicami
BPN
Smerek
Kalnica
Bystry
Z Habkowiec
(Ciśnianka)
Daszówka
(Teleśnica)
Czarny
Głuchy
Dwernik - poza granicami
BPN
Smolniczek

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

PLRW9000127691

Poz. 4055

21+300

47+100

RZGW Kraków

21+300

47+100

0+000

24+500

RZGW Kraków

0+000

18+700

0+000
0+000
0+000

13+700
5+800
7+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+500
4+500
0+300

x

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

0+000

9+000

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

0+000
0+000

20+000
9+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

19+000
2+000

x

x
x

0+000

5+800

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

0+000

8+800

RZGW Kraków

0+000

8+100

x

Strwiąż

74+000

89+800

RZGW Kraków

74+000

89+800

x

x

Strwiąż do granicy państwa

Stebnik

0+000

10+000

RZGW Kraków

0+000

10+000

x

x

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Królówka

0+000

9+500

RZGW Kraków

0+000

6+200

x

x

x

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Łodynka

0+000

5+700

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

x

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Karaszyn

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Łodyna

0+000

7+500

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Uniaczka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

4+100

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Jasieńka (Głuchy)

0+000

14+500

RZGW Kraków

0+000

9+000

x

x

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Pastewnik

0+000

11+140

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Hoszowczyk

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

2+400

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Olchy (Równianka)

0+000

4+800

RZGW Kraków

0+000

3+600

x

PLRW900012748

Mszaniec do Syhawki

0+000

5+410

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

PLRW900012748

Mszaniec do Syhawki

Mszanka
Mszaniec
(w granicach PL)

12+800

21+700

RZGW Kraków

14+800

17+100

x

x

PLRW200012223336

Borownica

Borownica

0+000

8+200

PGLLP Nadleśnictwo
Dynów

1+868

5+733

x

x

San

116+650

116+950

RZGW Kraków

San

121+300

123+500

RZGW Kraków

San

94+500

97+300

RZGW Kraków

San

92+700

95+290

RZGW Kraków

Wiar

1+200
1+200

7+050
4+250

RZGW Kraków

0+000
14+000
9+000

4+900
33+500
20+600

PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000922499
PLRW20002122999
PLRW20002122999
PLRW20001722969
PLRW20001722969

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
Wiar od granicy państwa do
ujścia
San od Rudni do ujścia
San od Rudni do ujścia
Łukawica
Łukawica

San
San
Łukawica
Dębowiec

RZGW Kraków
RZGW Kraków
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

14+000
9+000

33+500
20+600

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
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Poz. 4055

Bukowa

17+000

41+000

WZMiUW Lublin

17+000

41+000

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200017229469
PLRW200017229469

Bukowa od Rakowej do
ujścia
Biała
Biała

Biała
Ciechocinka

0+000
0+000

29+100
4+500

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
0+000

29+100
4+500

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW200017229469

Biała

Trzebęcz (Trzebensz)

0+000

18+300

WZMiUW Lublin

0+000

18+300

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200017229469
PLRW200017229469

Biała
Biała

Borownica
Żytnówka

0+000
0+000

7+700
5+200

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
0+000

7+700
5+200

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW2000172294569

Czartosowa

Czartosowa (Czartusowa)

0+000

8+900

WZMiUW Lublin

0+000

8+900

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200017229449
PLRW200017229429
Bukowa do Rakowej
PLRW2000172286169
PLRW200017229449
PLRW200017229458
PLRW200017229469

Branew
Rakowa
Dzwola (Rakowa A)
Biała Łada
Branewka Górna
Sopot
Wał rzeki Biała

0+000
0+000
0+000
49+570
0+000
0+000
0+000

27+300
18+600
9+600
55+370
8+600
7+600
0+800

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
0+000
0+000
49+570
0+000
0+000
0+000

27+300
18+600
9+600
55+370
8+600
7+600
0+800

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Potok Łosiniecki

0+000

4+000

WZMiUW Lublin

0+000

4+000

x

x

x

PLRW200017228389
PLRW200017229429

Branew
Bukowa do Rakowej
Bukowa do Rakowej
Łada do Osy
Branew
Sopot
Biała
Tanew do Łosinieckiego
Potoku
Sopot
Bukowa do Rakowej

Sopot
BUKOWA

11+480
41+500

25+050
55+490

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

11+480
41+500

25+050
55+490

x
x

x

x

x

x

x
x

x

PLRW200017228769

Borowina

BOROWINA

6+100

14+430

WZMiUW Lublin

6+100

14+430

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000172286169

Łada do Osy
Łada od Osy do ujścia z
Czarną Ładą od Braszczki
Bukowa do Rakowej
Kurzynka
Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia
Lubienia
Złota I
Łada od Osy do ujścia z
Czarną Ładą od Braszczki
Łazowna
Szum
Lubienia
Mucha
Złota I
Szpisznica
Szum
Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia
Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia
Złota II
Złota Nitka

BIAŁA ŁADA

0+000

49+570

WZMiUW Lublin

11+750

49+570

x

x

x

x

x

x

CZARNA ŁADA

0+000

30+100

WZMiUW Lublin

0+000

30+100

x

x

x

x

x

DOPŁYW BUKOWEJ
KURZYNKA

0+000
16+500

4+910
20+800

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
16+500

4+910
20+800

x
x

x
x

x
x

KANAŁ ZRZUTOWY

0+000

1+750

WZMiUW Lublin

0+000

1+750

x

LUBIEŃ
LUCHÓWKA

0+000
0+400

21+670
14+500

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
0+400

21+670
14+500

x
x

ŁADA

4+000

12+700

WZMiUW Lublin

4+000

12+700

x

ŁAZOBNA
NIEPRYSZKA
PASTERNIK
POTOK MUCHA
RZEKA ZŁOTA
SZPISZNICA
SZUM

0+000
0+000
0+000
0+000
18+300
0+000
0+000

6+700
6+860
6+760
5+750
23+830
10+280
6+800

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
0+000
0+000
0+000
18+300
0+000
0+000

6+700
6+860
6+760
5+750
23+830
10+280
6+800

x
x
x
x
x
x
x

STARA LUBIEŃ

0+000

3+920

WZMiUW Lublin

0+000

3+920

x

x

WIROWA

0+000

8+320

WZMiUW Lublin

0+000

8+320

x

x

x

x

x

ZŁOTA
ZŁOTA KORCHÓW

14+200
0+000

22+110
16+300

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

14+200
0+000

22+110
16+300

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW200019229499

PLRW20007228169

PLRW20001922869
PLRW200017229429
PLRW20001722889
PLRW20001922835
PLRW200016228329
PLRW20001722729
PLRW20001922869
PLRW200016228589
PLRW20001722849
PLRW200016228329
PLRW20001622836
PLRW20001722729
PLRW20001722852
PLRW20001722849
PLRW20001922835

PLRW20001922835
PLRW200017227349
RW200016228549

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
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x
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x
x
x
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RW200016228549
PLRW20001922835
PLRW200017228618
PLRW200016228589
PLRW20001622836
PLRW20001921389999
PLRW200002138599
PLRW2000142138399
PLRW2000122138139
PLRW2000122138869
PLRW2000122138839
PLRW2000122138549
PLRW2000122138549
PLRW200002138599
PLRW20001221383949
PLRW20001221383949
PLRW20001221383949
PLRW2000142138399
PLRW2000142138399
PLRW20001221383899
PLRW2000142138399
PLRW2000142138399
PLRW20001221383729
PLRW20001221383729
PLRW20001221383729
PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
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Złota Nitka
ZŁOTA TARNOGRÓD
Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
ZŁOTA ZAMCH
od Łówczanki do ujścia
Dopł. spod Dąbrowicy
CHMIELNICA
Łazowna
ŁAZOBNA
Mucha
POTOK MUCHA
Raba od Zb. Dobczyce do
Raba
ujścia
Zbiornik Dobczyce
Zbiornik Dobczyce
Raba od Skomielnianki do
Raba
Zb. Dobczyce
Raba od źródeł do
Raba
Skomielnianki
Potok Trzciański
Sanecki /Trzciański/
Stradomka od źródeł do
Dopływ Skrzydlnej
Tarnawki bez Tarnawki
Trzemeśnianka
Trzemeśnianka
Trzemeśnianka
Zasanka
Zbiornik Dobczyce
Bulinka
Bysinka
Bysinka
Bysinka
Bysinka
Bysinka
Bez nazwy ze Szklarów
Raba od Skomielnianki do
Kobylak
Zb. Dobczyce
Raba od Skomielnianki do
Miłogoszcz
Zb. Dobczyce
Trzebuńka
Trzebuńka
Raba od Skomielnianki do
Krzywianka (Krzywiczanka)
Zb. Dobczyce
Raba od Skomielnianki do
Kaczanka
Zb. Dobczyce
Wielka Suszanka
Wielka Suszanka
Wielka Suszanka
Mała Suszanka
Wielka Suszanka
Średnia Suszanka
Krzczonówka
Krzczonówka
Krzczonówka
Krzczonówka
Krzczonówka
Pot. Zagrodzki
Krzczonówka
Pot. Rusnaków

Poz. 4055

0+000

4+040

WZMiUW Lublin

0+000

4+040

x

x

0+000

11+180

WZMiUW Lublin

0+000

11+180

x

0+000
6+700
5+750

5+200
10+800
7+300

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
6+700
5+750

5+200
10+800
7+300

x
x
x

0+000

60+100

RZGW Kraków

0+000

60+100

x

x

60+100

69+000

RZGW Kraków

60+100

69+000

x

x

69+000

107+000

RZGW Kraków

69+000

107+000

x

x

x

107+000

126+000

RZGW Kraków

107+000

126+000

x

x

x

0+000

20+200

RZGW Kraków

0+000

20+200

x

x

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

10+600
4+920
4+500
8+000
8+000
0+450

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
3+600
0+000

9+200
0+800
4+500
3+600
8+000
0+450

x
x
x
x
x
x

0+000

4+870

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

0+000

11+500

RZGW Kraków

0+000

0+000

5+060

RZGW Kraków

0+000

4+100

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

11+500

x

x

x

x

0+000

3+600

x

x

x

x

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

6+250
2+550
2+290
9+200
9+200
2+000
3+600

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
4+620
0+000
0+000

5+000
1+900
1+800
4+620
9+200
0+500
0+500

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Pot. Ostojów (Ostojowy)

0+000

2+240

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
PLRW2000122138369

Krzczonówka
Krzczonówka
Krzczonówka
Krzczonówka
Krzczonówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

4+500
2+680
3+200
6+800
4+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+800
0+200
0+500
5+500
2+200

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

0+000

2+600

RZGW Kraków

0+000

2+600

x

x

x

x

PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
PLRW2000122138369
PLRW2000122138349
PLRW2000122138349

Krzczonówka
Krzczonówka
Krzczonówka
Krzczonówka
Krzczonówka
Lubieńka
Lubieńka

Pot. Proszkowców
Pot. Smuga
Pot. Spod Gronia
Więcierza
Czarny Potok
Bogdanówka
(Skomielnianka)
Bogdanówka
Walczakówka
Łętówka (Łetownia)
pot. Zębalowy
pot. Wichrowy
Lubieńka
Tenczynka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
4+000

5+700
3+300
3+400
3+040
5+160
4+000
7+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

5+000
2+500
3+400
1+500
4+000
4+000

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 31 –

PLRW2000122138329
PLRW2000122138329
PLRW2000122138329
PLRW2000122138329
PLRW2000122138329
PLRW2000122138329
PLRW2000122138329

Lubieńka
Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce
Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce
Kasinianka
Kasinianka
Kasinianka
Kasinianka
Kasinianka
Kasinianka
Kasinianka

PLRW2000122138329

Poz. 4055

Krzeczowski

0+000

11+000

RZGW Kraków

0+000

11+000

Sczebel

0+000

0+150

RZGW Kraków

0+000

0+150

x

Czechówka

0+000

0+150

RZGW Kraków

0+000

0+150

x

Kasinianka (Kasinka)
Potoczański
Kotowski
Jakubiakowy
Muchowczański
Węgierski
Czyżowski

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

15+000
0+200
0+250
0+600
0+250
0+300
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

15+000
0+200
0+250
0+600
0+250
0+300
2+000

x

Kasinianka

Węglówka (Niedźwiadek)

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

Wróblowy

0+000

0+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

Świątkówka

0+000

0+400

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

PLRW2000122138299
PLRW2000122138299
PLRW2000122138299
PLRW2000122138299
PLRW2000122138299

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce
Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce
Mszanka
Mszanka
Mszanka
Mszanka
Mszanka

Mszanka
Szklanówka
Słomka
Łostówka
Łętówka (Łetowy)

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

17+000
1+000
5+000
7+000
4+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

17+000
1+000
5+000
7+000
4+000

x
x
x
x
x

PLRW2000122138299

Mszanka

Bez nazwy z oś. Pieczonka (
Pieczonków)

0+000

0+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

PLRW2000122138299
PLRW2000122138299
PLRW2000122138299
PLRW2000122138299
PLRW2000122138299

Mszanka
Mszanka
Mszanka
Mszanka
Mszanka
Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce
Olszówka
Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce
Skomielnianka
Raba od źródeł do
Skomielnianki
Raba od źródeł do
Skomielnianki
Raba od źródeł do
Skomielnianki
Raba od źródeł do
Skomielnianki
Poniczanka
Poniczanka
Raba od źródeł do
Skomielnianki
Raba od źródeł do
Skomielnianki
Raba od źródeł do
Skomielnianki
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia

Wierzbienica
Rosocha
Porębianka
Konina
Koninki

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+500
0+300
12+000
5+500
4+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+500
0+300
12+000
5+500
4+500

x
x
x
x
x

Szarków

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

Olszówka

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

Luboński

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

Skomielnianka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

Raba

107+000

126+000

RZGW Kraków

107+000

126+000

x

x

x

Słonka ( Słony )

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+000

6+000

x

x

x

Rabski

0+000

0+200

RZGW Kraków

0+000

0+200

x

0+000

0+600

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

0+000
0+000

7+700
5+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

7+700
5+000

x
x

Rokicianka

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

Zaklęty ( Kosiczne)

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

Bielanka

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

Raba

59+600

61+200

RZGW Kraków

PLRW2000122138349
PLRW2000142138399
PLRW2000142138399

PLRW2000142138399
PLRW2000142138399

PLRW2000142138399
PLRW2000122138189
PLRW2000142138399
PLRW2000122138149
PLRW2000122138139
PLRW2000122138139
PLRW2000122138139
PLRW2000122138139
PLRW2000122138129
PLRW2000122138129
PLRW2000122138139
PLRW2000122138139
PLRW2000122138139
PLRW20001921389999

Bez nazwy z oś Luberdy (
Luberdowy )
Poniczanka
Rdzawka

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
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PLRW20001921389999

PLRW2000162138994

PLRW20001921389999
PLRW200012213219
PLRW200014213259
PLRW200014213259
PLRW2000122132389
PLRW2000122132389
PLRW2000122132369
PLRW2000122132369
PLRW200014213259
PLRW200014213259
PLRW20001221323569
PLRW20001221323569
PLRW2000122132349
PLRW2000122132349
PLRW20001221323299
PLRW20001221323299
PLRW200014213259
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Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia

Babica

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Leśnianka
Leśnianka
Juszczynka
Juszczynka
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Cięcinka
Cięcinka
Żabniczanka
Żabniczanka
Bystra
Bystra
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Raba

0+000

Poz. 4055

21+890

RZGW Kraków

Kanał Buczkowski

0+000

0+300

Urząd Miasta Bochnia
(odbiornik wód
opadowych i
roztopowych z terenu
miasta-kanał
sztuczny)

Raba

0+600

5+000

RZGW Kraków

Soła

48+400

74+000

RZGW Kraków

48+400

74+000

x

Sienka

0+000

5+250

RZGW Kraków

0+000

5+250

x

Czerwona Woda (Rybny)

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

Leśnianka
Twardorzeczka
Juszczynka
Bystra

0+000
0+000
0+000
0+000

15+500
6+160
8+100
5+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

15+500
6+160
8+100
5+100

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Brzuśnianka (Brzuśnik)

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

Przybędza

0+000

7+200

RZGW Kraków

0+000

7+200

x

x

x

Cięcinka
Luraniec (Loraniec)
Żabniczanka
Myce
Bystra
Szarzanka (Szare)

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

9+100
2+800
11+000

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

9+100
2+800
11+000
1+800
8+000
5+100

x
x
x

x
x
x

8+000
5+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

x
x

x

x
x
x
x
x
x

Grzegorzków

0+000

5+900

RZGW Kraków

0+000

5+900

0+000

8+500

RZGW Kraków

0+000

8+500

x

0+000

6+200

RZGW Kraków

0+000

6+200

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000

4+200
3+100
3+300
3+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

4+200
3+100
3+300
3+200

x
x
x
x

x

x
x
x
x

0+000

3+800

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

x

x

Kamesznica
(Kameszniczanka)
Salomonka (Rokitnik
,Rokitniak)
Nawieśnik
Okrajnik
Kocoń (Łękawka)
Czeretnik (Seretnik)
Młynszczanka
(Młyńszczanka)

x

x
x

Bystra

PLRW20001221323169

Salamonka

PLRW20001221327899
PLRW20001221327899
PLRW20001221327899
PLRW20001221327899

Łękawka
Łękawka
Łękawka
Łękawka

PLRW20001221327899

Łękawka

PLRW20001221327899

Łękawka

Potok Bez Nazwy (dopływ
do pot. Młyńszczanka)

0+000

1+900

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

x

x

PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219

Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Żylica
Żylica

Rycerski
Leżaje
Od Kotelnicy

0+000
0+000
0+000

4+200
1+900
1+900

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

4+200
1+900
1+900

x
x
x

x

x
x
x

Nieledwia

0+000

5+100

RZGW Kraków

0+000

5+100

x

x

x

Smrechówka Mała
Ujsoły

0+000
0+000

2+600
13+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

2+600
13+200

x
x

x

x
x

Hulbojowy (Całujówka)

0+000

3+100

RZGW Kraków

0+000

3+100

x

x

x

Dunacie
Żylica

0+000
0+000

1+900
23+300

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

1+900
23+300

x
x

x

x
x

PLRW200012213229
PLRW200012213229
PLRW200014213259
PLRW200062132749
PLRW200062132749

x

x

PLRW20001221323299

PLRW200014213259

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
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Łękawka

Dopływ w Słupnem
(Słupny)

0+000

2+250

RZGW Kraków

0+000

2+250

x

x

x

Przyłękówka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

Komarnik

0+000

2+900

RZGW Kraków

0+000

2+900

x

x

x

Kamienna

0+000

4+450

RZGW Kraków

0+000

4+450

x

x

x

Rycerka
Soła (Słanica, Sól)
Radecki
Kaniowiec
Sopotnianka (Sopotnia
Wielka)
Grabski
Krzyżówka

0+000
0+000
0+000
0+000

16+200
8+000
6+200
3+800

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

16+200
8+000
6+200
3+800

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

0+000

13+000

RZGW Kraków

0+000

13+000

x

x

x

x

0+000
0+000

2+000
10+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

2+000
10+100

x
x

x

x
x

x
x

Buczynka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

Zimnik (Wieśnik)

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

4+200

x

0+000

6+300

RZGW Kraków

0+000

6+300

x

0+000

1+600

RZGW Kraków

0+000

1+600

x

0+000

3+850

RZGW Kraków

0+000

0+000

2+900

RZGW Kraków

0+000

7+100

0+000
0+000

PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW20001221327899

Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia
Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Łękawka

PLRW2000122132469

Sopotnia

PLRW20001221324749
PLRW2000122132449

PLRW200062132749

Pewlica
Krzyżówka
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki
Żylica

PLRW200062132749

Żylica

Potok Graniczny
(Godziszka, Godziszczanka)

PLRW200062132749

Żylica

PLRW200062132749

Żylica

PLRW200062132749

Żylica

Więzików
Potok Wilczy (Wineta,
Biłka)
Dopływ spod góry
Skrzyczne (Czerna)
Wiśnik (Radziechowy,
Wieśnik)
Kalonka
Wieśnik (Zimnik)

PLRW2000142132499
PLRW2000142132499
PLRW2000122132439

PLRW2000122132439

PLRW200062132749
PLRW200062132749

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Żylica
Żylica

PLRW200062132749

Żylica

PLRW20001221324549

Pewlica

PLRW200062132749
PLRW20001221327899
PLRW200012213229

Żylica
Łękawka
Woda Ujsolska

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

PLRW200012213229
PLRW20001221324929
PLRW2000122132312
PLRW2000122132449

Woda Ujsolska
Trzebinka
Nickulina
Krzyżówka

PLRW20001221324549

Pewlica

PLRW200014213259

PLRW2000122132439
PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

PLRW2000122132469

Sopotnia

PLRW200012213219
PLRW20001221327899

Soła do Wody Ujsolskiej
Łękawka

Poz. 4055

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

3+850

x

x

0+000

2+900

x

x

RZGW Kraków

0+000

7+100

x

x

x

x

x

x

10+800
3+400

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

10+800
5+500

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

0+000

7+800

RZGW Kraków

0+000

7+800

x

x

x

x

x

x

0+000
0+000
0+000

8+000
1+000
9+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

8+000
0+500
9+200

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

0+000

13+200

RZGW Kraków

0+000

13+200

x

0+000
0+000
0+000
0+000

11+000
4+200
6+100
8+800

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

11+000
4+200
6+100
8+800

x
x
x
x

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

Bystra

0+000

7+100

RZGW Kraków

0+000

7+100

x

x

x

Juraszkowy

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

0+000

11+000

RZGW Kraków

0+000

11+000

x

x

x

x

0+000
0+000

15+800
15+300

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

15+800
15+300

x
x

x
x

x
x

x

Pewlica (Pewel, Pewel
Wielka)
Pewlica
Siwcowy
Cicha (Soblówka)
Woda Ujsolska (Ujsoła
(Glinka))
Bystra (Złatna)
Trzebinka
Nickulina
Glinna (Glinny)
Bez Nazwy dop. pot.
Pewlica (Pewel, Pewel
Wielka)

Sopotnianka (Sopotnia
Mała)
Czerna
Łękawka

x

x

x

Bez Nazwy (dop. do pot.
Wieśnik w m. Łodygowice)

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
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PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

PLRW20001221327899

Łękawka

PLRW20001221327899

Łękawka

PLRW20001221327899
PLRW20001221327899

Łękawka
Łękawka
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Bystra
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki
Krzyżówka
Krzyżówka
Krzyżówka
Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia

PLRW200014213259
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213229
PLRW200012213229
PLRW200012213229
PLRW200012213229
PLRW200012213229
PLRW200012213229
PLRW200012213229
PLRW200014213259
PLRW200014213259
PLRW200014213259
PLRW20001221323299
PLRW200014213259
PLRW200014213259
PLRW2000122132439
PLRW2000122132439
PLRW2000122132439
PLRW2000122132439
PLRW2000122132439
PLRW2000122132439
PLRW2000122132449
PLRW2000122132449
PLRW2000122132449
PLRW2000142132499
PLRW20001221324549

Pewlica

Przybyłka (Głucha)

Poz. 4055
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x

x
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x

x

x
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RZGW Kraków
RZGW Kraków
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x
x
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x
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Z Kiczory

0+000
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RZGW Kraków
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x

x

x

x

Rachowiec
Roztoka
Tarliczny
Stańcowski
Z Głębokiego
Ciapków
Płaskurówka
Roztoka
Równinowy Potok
Smerechówka Wielka
Urwisko
Danielka
Głęboki Potok
Straceniec
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4+800
1+000
3+200
2+500
1+800
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3+800
1+800
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4+100
5+100
9+500
2+700
5+100
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RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
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RZGW Kraków
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x
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Solarzówka (Rokitniak)
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0+800

RZGW Kraków

x

x

x

Porębski
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Moczarki
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Przyborowiec
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RZGW Kraków
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Jabłonów
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3+000

RZGW Kraków

x
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Czarny Groń
Dablin
Miodowiec
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x
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Suseński
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4+400
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x
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x

Dopływ spod Kuflówki
(Gajcarka)
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RZGW Kraków

x

x

x

Bez Nazwy dop. do pot.
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Bez Nazwy dop. do pot.
Łękawka Mała
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x

x

x

x

x

x
x

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 35 –

Poz. 4055

PLRW20001221324549

Pewlica

Z Rówieńki (Potok
Świętych)

0+000

1+800

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132469

Sopotnia

Potok w Cebuli (Cebulowy)

0+000

4+000

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132469

Sopotnia

Potok Pierlaków
(Kajdasówka - Pierlaków)

0+000

2+700

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132469

Sopotnia
Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia
Pewlica
Trzebinka
Żylica
Żylica
Żylica
Łękawka
Łękawka
Łękawka
Łękawka
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Wielka Puszcza
Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia
Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Rakowy

0+000

2+200

RZGW Kraków
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x

x

Mutne

0+000

2+100

RZGW Kraków

x

x

x

x

Rychwałdek
Sporyszek
Bieniatka
Kalna
Granica (Czarny)
Spod Gronia
Spod Łysiny
Stodołczyska
Cisowy
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0+000
0+000
0+000
0+000
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1+000
2+700
1+000
8+200
3+100
3+200
4+600
3+500
3+800

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

x
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Mała Puszcza
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3+000

RZGW Kraków
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3+000

x
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x

x

Wielka Puszcza
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RZGW Kraków
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x
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x

x

Koszarawa
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14+500

RZGW Kraków
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14+500

x
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x

Koszarawa

14+500

31+400

RZGW Kraków

14+500

31+400

PLRW2000142132499
PLRW20001221324749
PLRW20001221324929
PLRW200062132749
PLRW200062132749
PLRW200062132749
PLRW20001221327899
PLRW20001221327899
PLRW20001221327899
PLRW20001221327899
PLRW2000021329553
PLRW20001221329549
PLRW2000142132499
PLRW2000122132439
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x
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x

PLRW2000122132369

Juszczynka

(Bez Nazwy (pr dopływ do
pot. Juszczynka w km
5+750))
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1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

PLRW2000122132369

Juszczynka

(Bez Nazwy (dopływ do pot.
Juszczynka w km 4+650))

0+000

1+100

RZGW Kraków

0+000

1+100

x

x

PLRW200062132749

Żylica

Bez Nazwy (l. dopływ do
pot. Wieśnik w m.
Łodygowice w km1+500)

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW200062132749
PLRW200062132749

Żylica
Żylica

Bartoszowiec
Bliźni
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3+300
2+280

RZGW Kraków
RZGW Kraków
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0+000
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2+280
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PLRW20001221327899

Łękawka

Bez Nazwy (pr. dopływ do
Łękawki w km 11+150)
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RZGW Kraków
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x
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Łękawka
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0+750

x

x
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Łękawka
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Komania (pr. Dopływ do
pot. Kocierzanka w km
8+550)
Skotniczyk

0+000

4+400

RZGW Kraków
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4+400

x

x

Graniczny
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Głęboki Potok
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Isepnica
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x

Suchy Potok (Basioraczka)
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RZGW Kraków
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x

x

x

x

x

x

x

Żarnówka Duża (Żarnówka
Wielka)

0+000

4+000

RZGW Kraków
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4+000

x

x
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x

Żarnówka Mała
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PLRW200062132749
PLRW20002621335229

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Ponikwa
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Żylica
Macocha

PLRW200062132749

Żylica

PLRW2000021329553
PLRW20001221329349
PLRW2000021329553
PLRW2000021329553
PLRW2000021329553
PLRW2000021329553
PLRW2000021329553
PLRW2000021329553
PLRW2000021329553
PLRW2000021329553

PLRW200014213477

PLRW200014213477

PLRW200014213471
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW200014213471

PLRW200014213471

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki
Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Potok Bez Nazwy (Suchy
Potok)
Ponikwa (Ponikiew)
Czarny Potok (Oczków
Potok)

Poz. 4055
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28+400

32+000

RZGW Kraków
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Zbiornik Tresna
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RZGW Kraków
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x

x

x

x

x

x

x

Zbiornik Porąbka
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RZGW Kraków
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Malinów Potok
Bukowiec
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2+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków
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3+100
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Bez Nazwy (dopływ do pot.
Kalonka w km 1+530,
Grodziszczański)
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RZGW Kraków
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Skawa

38+600

61+500

RZGW Kraków
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61+500
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Skawa
Stachorówka
Malejówka
Naprawa
Toporzysko (Dziarski)
Strącze
Bystra
Sidzina
Sidzinka
Mikowy
Głaza
Ciśniawka
Kamieński (Kamycki)
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Sępkówka (Wroński)
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Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Poz. 4055
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2+500
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Sycówka (Kojszówka)
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0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

17+500
5+200
5+600
3+250
5+000
3+500
6+300
2+000
2+700
2+100
3+600
6+700
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RZGW Kraków
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6+300

RZGW Kraków
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2+100
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Wieprzczowski Potok
(Wieprzczanka)
Cadynka

PLRW2000122134349

Wieprzczanka

PLRW2000122134369

PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499

Cadynka
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica
Skawica

PLRW2000122134499

Skawica

PLRW2000122134499
PLRW2000122134499

Skawica
Skawica

Skawica
Jałowiec
Marków
Jaworzynka
Rybny
Mosorny (Mosorczyk)
Wełcza
Jaworski
Surmiaków
Jastrzębiec
Kalinka
Skawica Górna
Gołynia
Skawica Soltysia
(Suchogórski)
Wiechciówka ( Roztoki
Rotnia

PLRW2000122134529

Żarnowska Woda

Żarnowska Woda (Żarnówka

0+000

4+700

RZGW Kraków

0+000

4+700

x

x

x

x

Królów

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

2+300

x

x

x

x

Grzechynka

0+000

8+000

RZGW Kraków

0+000

8+000

x

x

x

x

Stanaszkow

0+000

1+200

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

x

Sumerówka (Mędralów)

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

x

Podksięży

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

Księży Potok

0+000

4+900

RZGW Kraków

0+000

4+900

x

x

x

x

x

Stryszawka
Błądzonka
Roztoki
Hucisko
Janiki

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

18+000
4+300
2+000
4+000
4+700

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

18+000
4+300
2+000
4+000
4+700

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

PLRW200014213471

PLRW200014213471

PLRW200014213471
PLRW2000122134549
PLRW200014213471

PLRW200014213471

PLRW200014213471

PLRW200014213471
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Grzechynka
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213473299
PLRW200012213473299
PLRW200012213473299
PLRW200012213473299
PLRW200012213473299
PLRW200012213473299
PLRW200012213473299
PLRW200012213473299
PLRW200012213473299
PLRW20001221347349
PLRW20001421347399
PLRW20001221347369
PLRW20001421347399
PLRW20001221347389
PLRW20001221347389
PLRW20001421347399
PLRW200014213477

PLRW200014213471

PLRW200014213477

PLRW200014213477
PLRW200012213469
PLRW200014213471
PLRW20001221347389
PLRW200015213299
PLRW200015213499
PLRW200014213477

– 38 –

Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka
Paleczka
Paleczka
Paleczka
Paleczka
Paleczka
Paleczka
Paleczka
Paleczka
Paleczka
Tarnawka
Zbiornik Świnna Poręba
Stryszówka
Zbiornik Świnna Poręba
Jaszczurówka
Jaszczurówka
Zbiornik Świnna Poręba
Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki
Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki
Stryszawka
Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba
Jaszczurówka
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia
Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Poz. 4055

Lachówka
Romiakówka
Wątrobów
Kurówka
Dupniarz
Kapałów
Mącznianka
Kocońka
Krzywy
Targoszówka
Sikorówka
Paniczki
Ustrzyna
Czerna
Zasepnica
Paleczka
Palczyca
Marcówka
Zachełmna
Jachówka
Kotońka
Bartny
Wrotkówka
Droszczyna
Tarnawka
Śleszówka
Stryszówka
Dąbrówka
Jaszczurówka
Suszyca
Bystrz

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

11+300

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

11+300

2+000
6+300
2+200
2+500
3+200
9+100
3+600
6+000
3+800
2+700
2+400
4+700
3+900
16+600
0+200
3+300
3+800
11+500
3+000
1+200
3+800
2+500
9+900
4+200
8+900
3+200
6+400
2+200
3+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

Ponikiewka

0+000

8+600

RZGW Kraków

Młynówka

0+000

0+800

Czuba

0+000

Brejkówka

2+000
6+300
2+200
2+500
3+200
9+100
3+600
6+000
3+800
2+700
2+400
4+700
3+900
16+600
0+200
3+300
3+800
11+500
3+000
1+200
3+800
2+500
9+900
4+200
8+900
3+200
6+400
2+200
3+200

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0+000

8+600

x

x

x

x

UM Maków
Podhalański

0+000

0+800

x

x

x

x

x

1+600

RZGW Kraków

0+000

1+600

x

x

x

x

x

0+000

0+200

RZGW Kraków

0+000

0+200

x

x

x

x

x

Krupiaków

0+000

0+400

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

x

x

x

Grabace

0+000

0+600

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

x

Jamnik

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x

Soła

0+000

28+800

RZGW Kraków

0+000

28+800

x

x

x

Skawa

0+000

18+000

RZGW Kraków

0+000

18+000

x

x

x

Skawa

18+000

24+500

RZGW Kraków

18+000

24+500

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134769
PLRW200014213477
PLRW2000122134849
PLRW2000122134849
PLRW2000122134849
PLRW2000122134849
PLRW2000122134849
PLRW2000122134849
PLRW200012213229
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213299
PLRW200015213499
PLRW200015213499
PLRW200062134769
PLRW200062134769
PLRW200014213477

PLRW200014213477

– 39 –

Choczenka
Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki
Wieprzówka do
Targaniczanki
Wieprzówka do
Targaniczanki
Wieprzówka do
Targaniczanki
Wieprzówka do
Targaniczanki
Wieprzówka do
Targaniczanki
Wieprzówka do
Targaniczanki
Woda Ujsolska
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia
Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia
Choczenka
Choczenka
Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki
Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Poz. 4055

Choczenka

0+000

12+000

RZGW Kraków

0+000

12+000

x

x

x

Dąbrówka

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

Podpuszcz

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

Brzezinka

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

Potok

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

Łęg

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

Skórnica

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

Nawieśnica

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

Bez Nazwy (Dopływ do pot.
Żłatna w km 4+000) m.
Złatna

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

Soła

20+300

22+700

RZGW Kraków

Soła

25+600

30+900

RZGW Kraków

Soła

28+950

30+800

RZGW Kraków

Soła

26+900

29+000

RZGW Kraków

Soła

22+600

23+000

RZGW Kraków

Soła

26+100

20+300

RZGW Kraków

Soła

18+600

20+000

RZGW Kraków

Soła

11+900

12+550

RZGW Kraków

Soła

11+000

10+300

RZGW Kraków

Soła

0+000

1+700

RZGW Kraków

Soła

0+000

2+700

RZGW Kraków

Soła

1+700

5+000

RZGW Kraków

Skawa

0+000

3+535

RZGW Kraków

Skawa

0+000

4+800

RZGW Kraków

Choczenka
Choczenka

0+000
0+000

0+945
0+945

RZGW Kraków
RZGW Kraków

Skawa

18+100

22+000

RZGW Kraków

Skawa

18+100

22+000

RZGW Kraków

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 40 –

Poz. 4055

PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki
Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Smereczka do
Łomniczanki
Smereczek
Poprad od Smereczka do
Łomniczanki
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka

PLRW200012214229

Muszynka

PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW2000122142329
PLRW2000122142329

Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Muszynka
Szczawnik
Szczawnik

Smereczek
Podgórny /Runek/ - zoś.
Rusinów/
Muszynka
Muszynka
Wilcze
Dolinki
Jastrzębik
Stawiska
Kryniczanka
Szczawiczny /Szczawniczne
Potoki/
Zawodzie /Szczawny/
Czarny Potok
Izwor
Hawrany
Czerwony
Palenica
Leśny
Zieleniewski
Mraniczny
Słotwiński
Młynne
Stupne
Wojkowski
Mochnaczka
Roztoka
Szczawnik
Złocki

PLRW2000122142329

Szczawnik

Szczawniczek /Jasieńczyk/

0+000

6+021

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

PLRW2000122142349
PLRW2000122142349

Milik
Milik
Poprad od Smereczka do
Łomniczanki
Poprad od Smereczka do
Łomniczanki
Poprad od Smereczka do
Łomniczanki
Wierchomlanka
Wierchomlanka
Wierchomlanka
Wierchomlanka
Łomniczanka
Łomniczanka
Łomniczanka

Milik
Miliczki

0+000
0+000

8+186
3+784

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

3+100
0+500

x
x

Andrzejówka

0+000

3+401

RZGW Kraków

0+000

1+000

Żegiestowski

0+000

6+538

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

Zubrzyk

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

Wierchomlanka
Baraniecki
Izdwór
Mała Wierchomla
Łomniczanka
Wapiennik
Gronik

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

11+578
3+036
3+205
3+434
10+037
3+980
0+700

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

5+000
0+500
0+700
2+100
4+700
0+600
0+400

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

PLRW200014213477
PLRW200015213499
PLRW200015214299
PLRW200015214239
PLRW200012214212
PLRW200015214239

PLRW200015214239
PLRW200015214239
PLRW200015214239
PLRW2000122142389
PLRW2000122142389
PLRW2000122142389
PLRW2000122142389
PLRW200012214249
PLRW200012214249
PLRW200012214249

Skawa

18+100

22+000

RZGW Kraków

Skawa

13+300

18+550

RZGW Kraków

Poprad

0+000

24+950

RZGW Kraków

0+000

24+950

x

x

x

Poprad

24+950

63+100

RZGW Kraków

24+950

63+100

x

x

x

0+000

7+453

RZGW Kraków

0+000

4+300

x

0+000

3+729

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

0+000
7+540
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

7+540
20+941
2+600
1+600
6+021
1+500
9+219

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

7+540
20+400
0+200
0+300
3+800
0+300
8+600

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

0+000

4+768

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+500
8+418
2+651
1+100
1+600
2+800
1+600
2+732
1+700
2+592
4+440
3+595
5+033
10+900
3+992
12+109
4+107

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+500
4+300
0+400
0+500
0+500
1+400
0+700
2+100
0+700
2+000
0+500
0+200
3+900
9+400
0+500
6+000
2+800

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214249
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW2000122142529
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299

– 41 –

Łomniczanka
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Czercz
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Poz. 4055

Łomnicka
/Łomnica Mała/

0+000

4+759

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

Więckówka

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

Szwedowski

0+000

0+900

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

Czercz

0+000

8+500

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

Zawodzie

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

Księży /Zawodzie II/

0+000

1+400

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

Śmigowski

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

Jaworzyna /Kokuszka/

0+000

5+648

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

x

x

Borownice

0+000

1+600

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

Młodowski

0+000

4+545

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

Głęboczanka

0+000

3+894

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

Sucha Struga

0+000

1+600

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

Kordowiec /Cygany/

0+000

2+900

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200012214269

Wielka Roztoka

Roztoka Wielka /Rytrzanka/

0+000

9+629

RZGW Kraków

0+000

3+100

x

PLRW200012214269

Wielka Roztoka
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Przysietnica
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia
Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Roztoka Mała

0+000

7+763

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

Rzeczanowski

0+000

5+239

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

Z oś. Kuligówka

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

Grabowiec

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

Przysietnicki

0+000

10+148

RZGW Kraków

0+000

6+000

x

Bogusławiec

0+000

4+038

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

Paryje

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

1+100

Przykopa

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

Korzeczków

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

Pod Grabem

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

Żeleźnikowski

0+000

7+094

RZGW Kraków

0+000

5+700

x

Biała

0+000

34+300

RZGW Kraków

0+000

34+300

x

Biała

34+300

82+500

RZGW Kraków

34+300

82+500

Matałówka

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

0+600

Barbarzakowski II

0+000

0+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW20001221428
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200015214299
PLRW200014214899
PLRW2000142148579
PLRW2000142148579
PLRW2000142148579

Biała od Rostówki do ujścia
Biała od Binczarówki do
Rostówki
Biała od Binczarówki do
Rostówki
Biała od Binczarówki do
Rostówki

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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PLRW2000142148579
PLRW2000142148579
PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832
PLRW2000122148199
PLRW2000122148199
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Biała od Binczarówki do
Rostówki
Biała od Binczarówki do
Rostówki
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką
Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy
Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Poz. 4055

Barbarzakowski

0+000

0+350

RZGW Kraków

0+000

0+350

Motykowski

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

0+800

Biała

82+500

83+200

RZGW Kraków

82+500

Binczarówka

0+000

6+540

RZGW Kraków

Granicznik

0+000

1+500

Bez Nazwy (Z góry Dził)

0+000

Bez Nazwy (Z góry Sochola)

x

x

x

x

x

x

x

83+200

x

x

0+000

4+700

x

x

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

Mostysza

0+000

10+100

RZGW Kraków

0+000

10+400

x

x

x

Bez Nazwy (Koło Sióstr)

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

Szklarka (Wołoszczyny)

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

Głęboka

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+500

0+500

x

x

Kamianna

0+000

7+124

RZGW Kraków

0+000

6+000

x

x

Jaworzanka

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

Piorunka

0+000

7+580

RZGW Kraków

3+000

5+700

x

Bez Nazwy (Spod góry
Piorun)

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

Sychła

0+000

1+200

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

Bereścianka

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

Bez Nazwy (Koło Biela)

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

Biała

83+200

102+000

RZGW Kraków

83+200

95+000

x

x

x

Wawrzka

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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PLRW2000122148349
PLRW2000122148349
PLRW2000122148349

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy
Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy
Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy
Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy
Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy
Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy
Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy
Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy
Pławianka
Pławianka
Pławianka

PLRW2000122148349

Pławianka

PLRW2000122148199
PLRW2000122148199
PLRW2000122148199
PLRW2000122148199
PLRW2000122148199
PLRW2000122148199
PLRW2000122148199
PLRW2000122148199

PLRW20000214739

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów
Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

PLRW200012214589

Przydonianka

PLRW200012214589

Przydonianka

PLRW20000214739
PLRW200012214549
PLRW200012214549
PLRW200012214549
PLRW200012214549
PLRW200012214529
PLRW200012214529
PLRW200012214529
PLRW200012214529
PLRW200012214529
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW200012214352
PLRW200012214352
PLRW200012214352
PLRW200012214349
PLRW200012214349
PLRW200012214349

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów
Jelnianka
Jelnianka
Jelnianka
Jelnianka
Świdnik
Świdnik
Świdnik
Świdnik
Świdnik
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Biczyczanka
Biczyczanka
Biczyczanka
Łubinka
Łubinka
Łubinka

Poz. 4055

Podbrunary

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

Jaśkówka

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

2+200

x

x

Czarna

0+000

5+215

RZGW Kraków

0+000

4+700

x

x

Stawiszanka

0+000

6+380

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

x

Czyrna

0+000

6+900

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

Bez Nazwy (z osiedla
Wyżny Koniec)

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

Baniczanka

0+000

4+660

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

Beskid

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

Pławianka
Pławianka
Ptaszkówka

0+000
0+000
0+000

6+300
6+300
4+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
1+100
0+000

1+100
4+400
2+800

x
x

x
x
x

Bez Nazwy (Spod Jaworzna)

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

Dunajec

69+700

101+100

RZGW Kraków

69+700

101+100

Roztoczanka

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

0+000

10+900

RZGW Kraków

0+000

10+900

x

x

0+000

3+370

RZGW Kraków

0+000

3+370

x

x

Szczecinówka

0+000

3+400

RZGW Kraków

0+000

3+400

Jelnianka
Wilkonosza
Targowisko
Słowikowa
Świdnik
Świdnik
Zawadka
Zawadka
Z Podchełmia

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

6+800
3+400
2,850
3+400
5+335
5+335
3+330
3+330
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
1+950
0+000
0+800
0+000

6+800
3+400
2,850
3+400
1+950
5+900
0+800
3+330
2+000

Dunajec

126+700

101+100

RZGW Kraków

126+700

101+100

Ubiadek

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

4+200

x

x

Wielopolanka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

Biczyczanka
Podtocki
Haszna
Łubinka
Łubinka
Naściszówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

5+850
2+200
2+300
15+000
15+000
5+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+700
0+000

5+850
2+200
2+300
0+700
3+700
1+300

x

x
x

x

Przydonicki
(Przydońska Rzeka)
Jasienna
(Przydonianka)

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
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PLRW200012214349

Łubinka

PLRW200012214349

Łubinka

PLRW200012214349
PLRW200012214349
PLRW200012214349
PLRW200012214349
PLRW200012214349
PLRW200012214349
PLRW200012214349

Łubinka
Łubinka
Łubinka
Łubinka
Łubinka
Łubinka
Łubinka

PLRW200012214349

Łubinka

PLRW200012214349

Łubinka

PLRW2000142143299
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000122143289
PLRW2000142143279
PLRW2000142143279
PLRW2000142143279
PLRW2000142143279
PLRW2000142143279
PLRW2000142143279
PLRW2000142143279
PLRW2000142143279
PLRW2000142143279
PLRW2000142143279
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326

Kamienica od Kamionki do
ujścia
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica od Homerki do
Kamionki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki

Poz. 4055

Naściszówka
Grabowiecki
(Januszowianka)
Łubinka
Łęgówka (Łękawka)
Zawałówka
BN - Działy
Łubinka
Krasówka
Wsiówka (Z Paszyna)
Zarębianka (Zarąbka,
Pańska Rola)
Zarywka l. dopływ
Zarębianki

0+000

5+000

RZGW Kraków

1+300

5+000

x

x

x

0+000

3+450

RZGW Kraków

0+000

3+450

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

15+000
9+800
4+300
2+130
15+000
4+300
3+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

3+700
0+000
0+000
0+000
7+600
0+000
0+000

7+600
9+800
4+300
2+130
15+000
4+300
3+500

x
x
x
x
x
x
x

0+000

5+800

RZGW Kraków

0+000

5+800

x

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

x

Kamienica

0+000

6+860

RZGW Kraków

0+000

6+860

x

x

Kamionka
Jamniczanka
Jamniczanka
Zarywa (Mszalnica)
Królówka
Czarna Kamionka
Bratyszowiec
Roztoki
Kamionka
Żakówka
Cempówka
Ptakówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

10+700
4,500
4+500
6+600
11+900
3+900
3+000
3+000
10+700
2+235
1+500
1+820

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
1+050
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
5+100
0+000
0+000
0+000

5+100
1+050
4+500
6+600
11+900
3+900
3+000
3+000
10+700
2+235
1+500
1+820

x

x
x

Kamienica

6+860

11+750

RZGW Kraków

6+860

11+750

x

Podkamienne

0+000

2+235

RZGW Kraków

0+000

2+235

x

x

Srebrnik

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

Żeleźnikowski - Kane

0+000

1+820

RZGW Kraków

0+000

1+820

x

x

x

Bukowiec

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

1+760

x

Bukowiec

0+000

3+200

RZGW Kraków

1+760

2+500

x

Bukowiec

0+000

3+200

RZGW Kraków

2+500

3+200

x

x

Homrzyski

0+000

8+150

RZGW Kraków

0+000

2+400

x

x

Homrzyski

0+000

8+150

RZGW Kraków

2+400

8+150

x

x

x

Bącza Kunina

0+000

3+600

RZGW Kraków

0+000

3+600

x

x

Kamienica
Margoń
Bez nazwy (k.Kordeczki)
BN z os. Rybień
Czaczowski (Barnowiec)
Składziszczański
Feleczyński

11+750
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

33+079
2+100
0,200
1+400
7+600
6+400
8+220

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

11+750
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

33+079
2+100
0+200
1+400
7+600
6+400
8+220

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
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PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW200012214326
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001921499
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Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Kamienica do Homerki
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Poz. 4055

Leśny(Kuszlitowski)
pot. Łabowszczański
Dubrowiec
Uhryński
Kotowski
Wiśnicz
Kryściów
Łosiański
Krzyżówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+100
8+000
1+850
7+900
3+500
3+300
6+700
6+850
2+750

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+100
8+000
1+850
7+900
3+500
3+300
6+700
6+850
2+750

Niskówka (Trzetrzewiński)

0+000

9+000

RZGW Kraków

0+000

0+750

x

x

Niskówka (Trzetrzewiński)

0+000

9+000

RZGW Kraków

0+750

3+000

x

x

Niskówka (Trzetrzewiński)

0+001

9+000

RZGW Kraków

3+000

9+000

Brzeżnianka

0+000

9+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

Brzeżnianka

0+000

9+000

RZGW Kraków

4+000

9+000

Moszczenicki

0+000

11,100

RZGW Kraków

0+000

6+500

Moszczenicki

0+000

11+100

RZGW Kraków

6+500

11+100

Gostwiczanka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

Suchy Potok

0+000

7+500

RZGW Kraków

0+000

7+500

x

x

x

x

Gostwiczanka
(Gajduszowiec)

5+000

14+000

RZGW Kraków

5+000

14+000

x

x

x

x

Bn z m. Mostki

0+000

1+950

RZGW Kraków

0+000

1+950

x

x

Galiczanka

0+000

4+750

RZGW Kraków

0+000

4+750

x

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

0+000

20+000

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

20+000

20+500

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

20+600

21+200

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

21+200

22+300

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

22+300

27+200

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

27+200

28+500

x

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

29+800

33+100

x

x

x

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

33+200

38 + 500

x

x

x

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

38+500

42 + 400

x

x

x

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

42+400

50+100

x

x

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

50+100

54+000

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
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Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Poz. 4055

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

54+000

59+800

x

x

x

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

59+800

69+200

x

x

x

x

Dunajec

126+650

141+000

RZGW Kraków

126+650

141+000

x

x

x

Bez Nazwy z Zarzecza 1

0+000

3+351

RZGW Kraków

0+000

3+351

x

x

x

x

dopływ b/n w m.
Zabrzeż/Dunajec

0+000

0+288

RZGW Kraków

0+000

0+288

x

x

x

Stara Młynówka

0+000

0+877

RZGW Kraków

0+000

0+877

x

x

x

Bez Nazwy z Zarzecza 2

0+000

2+156

RZGW Kraków

0+000

2+156

x

x

x

x

Borki

0+000

3+348

RZGW Kraków

0+000

3+348

x

x

Lichnia

0+000

4+417

RZGW Kraków

0+000

4+417

x

x

dopływ bez nazwy z os.
Wolaki/Lichnia

0+000

1+799

RZGW Kraków

0+000

1+799

x

x

Śliwowiec

0+000

2+429

RZGW Kraków

0+000

2+429

x

x

x

x

Leszcz

0+000

5+271

RZGW Kraków

0+000

5+271

x

x

x

x

Biały

0+000

0+912

RZGW Kraków

0+000

0+912

x

x

x

x

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

dopływ b/n w
Maszkowicach/Dunajec

0+000

1+410

RZGW Kraków

0+000

1+410

x

x

x

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Łęg (Szczereżanka)

0+000

5+075

RZGW Kraków

0+000

5+075

x

x

x

x

Brzyna

0+000

6+511

RZGW Kraków

0+000

6+511

x

x

Bez nazwy z os.
Paryja/Brzyna

0+000

1+983

RZGW Kraków

0+000

1+983

x

x

Dunajec

120+930

126+650

RZGW Kraków

120+930

126+650

x

x

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Bez Nazwy z os. Biedówka
w Jazowsku/Dunajec

0+000

2+026

RZGW Kraków

0+000

2+026

x

Bez Nazwy z os.
Zawodzie/Dunajec

0+000

2+364

RZGW Kraków

0+000

2+364

x

Kadecki z Opalanej

0+000

3+584

RZGW Kraków

0+000

3+584

x

Bez nazwy z os. Kaczorów

0+000

2+261

RZGW Kraków

0+000

2+261

x

x

Kadecki

0+000

5+506

RZGW Kraków

0+000

5+506

x

x

PLRW20001221419899

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów
Kamienica

Kamienica

0+000

22+740

RZGW Kraków

0+000

22+740

x

PLRW20001221419899

Kamienica

Bez nazwy z góry
Magorzyca/Kamienica

0+000

1+622

RZGW Kraków

0+000

1+622

x

x

PLRW20001221419899

Kamienica

Bez nazwy z góry
Krzysztonów/Kamienica

0+000

2+084

RZGW Kraków

0+000

2+084

x

x

PLRW20001221419899

Kamienica

Mogielica/Kamienica

0+000

2+937

RZGW Kraków

0+000

2+937

x

x

PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521419937
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439
PLRW20001521439

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 47 –

Poz. 4055

PLRW20001221419899

Kamienica

Bez nazwy z os. Kurnyty

0+000

1+779

RZGW Kraków

0+000

1+779

x

x

PLRW20001221419899

Kamienica

0+000

5+944

RZGW Kraków

0+000

5+944

x

x

PLRW20001221419899

Kamienica

0+000

1+914

RZGW Kraków

0+000

1+914

x

x

PLRW20001221419899
PLRW20001221419899

Kamienica
Kamienica

0+000
0+000

5+011
6+137

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

5+011
6+137

x
x

PLRW20001221419899

Kamienica

0+000

1+889

RZGW Kraków

0+000

1+889

x

x

PLRW20001221419899

Kamienica

0+000

1+368

RZGW Kraków

0+000

1+368

x

x

PLRW20001221419899
PLRW20001221419899
PLRW20001221419899
PLRW20001221419899
PLRW20001221419899

Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+406
1+258
2+279
1+980
8+754

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+406
1+258
2+279
1+980
8+754

x
x
x
x
x

PLRW20001221419899

Kamienica

0+000

3+147

RZGW Kraków

0+000

3+147

x

x

PLRW20001221419899
PLRW20001221419899
PLRW20001221419899

Kamienica
Kamienica
Kamienica

Głębieniec
Bez nazwy z os.
Polany/Głębieniec
Szczawa
Zasadne
Bez Nazwy z Lasu
Jelonek/Zasadne
Bez nazwy z Lasu
Studzienki/Zasadne
Rusnaki
Sejudy/Rusnaki
Cepieliki/Rusnaki
Wojtasy/Rusnaki
Zbludza
Bez nazwy z os.
Wigóry/Zbludza/
Steców
Sopaty
Sorkowy (Cisowy)

0+000
0+000
0+000

1+930
3+500
4+236

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+930
3+500
4+236

x
x
x

x
x
x

PLRW20001221419899

Kamienica

0+000

3+040

RZGW Kraków

0+000

3+040

x

x

PLRW20001221419929

Czarna Woda

0+000

9+641

RZGW Kraków

0+000

9+641

x

PLRW20001221419929

Czarna Woda

0+000

2+834

RZGW Kraków

0+000

2+834

x

x

PLRW20001221419929

Czarna Woda

0+000

1+761

RZGW Kraków

0+000

1+761

x

x

PLRW20001221419929
PLRW20001221419929

Czarna Woda
Czarna Woda

0+000
0+000

1+416
7+909

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

1+416
7+909

x
x

x
x

PLRW20001221419929

Czarna Woda

0+000

2+576

RZGW Kraków

0+000

2+576

x

x

PLRW200012214199389

Potok Obidzki

0+000

6+511

RZGW Kraków

0+000

6+511

x

PLRW200012214199389

Potok Obidzki

0+000

2+565

RZGW Kraków

0+000

2+565

x

x

PLRW200012214199389

Potok Obidzki

0+000

5+982

RZGW Kraków

0+000

5+982

x

x

PLRW200012214199389

Potok Obidzki

0+000

3+647

RZGW Kraków

0+000

3+647

x

x

PLRW200012214199389
PLRW200012214199394
PLRW200012214199394

Potok Obidzki
Jaworzynka
Jaworzynka

0+000
0+000
0+000

3+271
11+661
1+875

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+271
11+661
1+875

x
x
x

PLRW200012214199394

Jaworzynka

Bez nazwy z os.
Zapasiecze/Jaworzynka

0+000

2+259

RZGW Kraków

0+000

2+259

x

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Jastrząbka (Jastrzebik,
Jastrzębie)

0+000

18+902

RZGW Kraków

0+000

18+902

x

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Bez nazwy z os. Zakicznie

0+000

3+766

RZGW Kraków

0+000

3+766

x

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Wolica (Czarny Potok)

0+000

5+530

RZGW Kraków

0+000

5+530

x

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Bez nazwy z os.
Jadamwola/Jastrzębik

0+000

2+311

RZGW Kraków

0+000

2+311

x

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Bez nazwy z os.
Moczydła/Jastrzębik

0+000

1+636

RZGW Kraków

0+000

1+636

x

Gronik (Górkowy)/Sorkow
(Cisowy)/
Czarna Woda
potok b/n z os. Wola
Kosnowa
Bez nazwy z os. Wola
Piskulina
Gaboń
Zakiczański
Bez nazwy z os.
Kicznia/Zakiczański
Obidza (Obidzki)
Bez nazwy z os.
Wyrostki/Obidza
Majdan
Bez nazwy z os. Nowa
Wieś/Majdan
Bukowy
Jaworzynka
Szkarpa/Jaworzynka

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
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PLRW200014214729
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000122147289
PLRW2000122147289
PLRW200014214729
PLRW200014214729
PLRW2000122147274
PLRW2000122147274
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
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Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Białka
Białka
Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia
Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia
Potok Stańkowski
Potok Stańkowski
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Poz. 4055

Łososina

0+000

56+100

Łososina

0+000

56+100

Łososina

0+000

56+100

Białka
Dobrocieszka

0+000
0+000

13+700
4+000

RZGW
Kraków
RZGW
Kraków
RZGW
Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

Stroń

0+000

2+500

Łyczanka

0+000

Stańkowski
Z Woli Stańkowskiej

0+000,

1+200,

x

x

x

1+200

40+000

x

x

x

x

x

x

40+000

56+100

x

x

x

x

x

x

0+000
0+000

13+700
4+000

x
x

x
x

x
x

x
x

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

1+400

RZGW Kraków

0+00

1+400

x

x

x

0+000
0+000

6+000
1+800

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

1+400
1+800

x
x

x
x

x
x

Sechna

0+000

3+900

RZGW Kraków

0+000

3+900

x

x

x

Przylasek

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

z Kobyłczyny

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

Żmiąca

0+000

5+100

RZGW Kraków

0+000

5+100

x

x

x

x

Krosna

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

4+100

x

x

x

x

Boniory

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

Kamionka Mała

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

4+100

x

Nagórski

0+000

1+900

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

Jaworzna

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

Lipniczka (Rozdziele)

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

4+100

x

x

Rozdziele Dolne

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

pot.Rozdziele Górne

0+000

1+00

RZGW Kraków

0+000

1+00

x

x

pot.Rozpicki

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

pot. Załpa

0+000

2+200

RZGW Kraków

0+000

2+200

x

x

b/n Buczkowski

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

Wątrobówka

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

Pasierbiecki

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

x

Makowica

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

PLRW2000122147249

Sowlinka

Starowiejski (Sowlina)

0+000

14+100

RZGW Kraków

0+000

14+100

x

x

PLRW2000122147249
PLRW2000122147249
PLRW2000122147249

Sowlinka
Sowlinka
Sowlinka

Skrudlak
Sucha Sowlina
Mordarka

0+000
0+000
0+000

3+800
2+500
7+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+800
2+500
7+000

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
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PLRW2000122147249
PLRW2000122147249
PLRW2000122147249

Sowlinka
Sowlinka
Sowlinka

z Sarczyna
Liśnik
Jabłoniecki

0+000
0+000
0+000

2+000
2+500
4+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

2+000
2+500
4+200

x
x
x

x
x

x
x
x

PLRW2000122147249

Sowlinka

Tokarzówka (Przylaski)

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

2+300

x

x

x

PLRW2000122147249
PLRW2000122147249

Za torem
Zakopianka (Pożarski)

0+000
0+000

2+100
2+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

2+100
2+200

x
x

x

x
x

z Walowej Góry

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

Koszary

0+000

1+300

RZGW Kraków

0+000

1+300

x

x

Od Paproci

0+000

1+900

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

x

Bałażówka

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

z Kisielówki

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

Bednarka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

x

Z Góry Kostrza

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW200014214729, PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW200014214729, PLRW2000122147229
PLRW200014214729, PLRW2000122147229

Sowlinka
Sowlinka
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
błąd
Łososina do Słopniczanki
błąd
błąd

Słopniczanka
Podwisiołki
Czarna Rola
Brodówka
Czarna Rzeka
spod Łopienia
Głębiec
Mogielica
Rolówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

12+700
2+000
1+000
1+700
7+200
2+500
2+000
3+100
1+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

12+700
2+000
1+000
1+700
7+200
2+500
2+000
3+100
1+500

x
x
x
x
x
x
x
x
x

PLRW2000122147229

Łososina do Słopniczanki

Kwasikówka (Kwaśniówka)

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW200012214369
PLRW200012214369

Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Smolnik
Smolnik

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+400
2+500
4+000
3+300
3+500
3+000
3+000
3+000
2+000
3+800
2+000
3+500
3+200
2+500
2+000
2+000
1+500
16+600
1+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+400
2+500
4+000
3+300
3+500
3+000
3+000
3+000
2+000
3+800
2+000
3+500
3+200
2+500
2+000
2+000
1+500
16+600
1+500

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

PLRW200012214369

Smolnik

0+000

3+600

RZGW Kraków

0+000

3+600

x

PLRW200012214369
PLRW200012214369

Smolnik
Smolnik

spod Wilkowiska
z oś. Zagórze
Rybny
Suchy
od Zawadki
Chochołowski
Zimny Potok
Porąbka
z Łagodówka
Gruszowiec
Madziarówka
Chyszówki
Ćwilin
spod Łostówki
Krzysztonów
od Mogielicy
Tromniska
Smolnik
z Marcinkowic
Bierzwiecki (Gródek,
Zagórzanka)
Chełmski
Chomranicki

0+000
0+000

1+700
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

1+700
2+000

x
x

PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
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Kłodnianka
b/n z Półrolek
z Nowej Wsi (Krasne
Potockie)

0+000
0+000

4+600
2+900

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

4+600
2+900

x
x

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

Smolnik

Bukowianka (Bukowiec)

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

x

Smolnik
Smolnik
Smolnik
Smolnik
Smolnik
Smolnik
Smolnik
Słomka
Słomka
Słomka
Słomka
Słomka
Słomka
Słomka
Słomka
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Rolny
Wygoniska
pot. Podlesiński
Zadzielanka
z Kaniny
Bednarka
z Oś.Góry Niżne
Słomka
Łukowica
z oś. Rola-Kącina
Mokra Wieś
z oś. Podlipowy
z oś. Szarówka
z oś. Berdychów
Lasówka
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+500
2+500
2+000
3+500
1+500
2+000
1+100
24+800
10+400
2+700
1+500
2+500
3+000
3+000
3+600

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+500
2+500
2+000
3+500
1+500
2+000
1+100
24+800
10+400
2+700
1+500
2+500
3+000
3+000
3+600

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

0+000

63+500

RZGW Kraków

Biała od Rostówki do ujścia Biała od Rostówki do ujścia

0+000

27+260

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

x

PLRW200012214369
PLRW200012214369

Smolnik
Smolnik

PLRW200012214369

Smolnik

PLRW200012214369
PLRW200012214369
PLRW200012214369
PLRW200012214369
PLRW200012214369
PLRW200012214369
PLRW200012214369
PLRW200012214369
PLRW20001221419969
PLRW20001221419969
PLRW20001221419969
PLRW20001221419969
PLRW20001221419969
PLRW20001221419969
PLRW20001221419969
PLRW20001221419969
PLRW20001921499
PLRW200014214899

Poz. 4055

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Obwałowanie rzeki Łososina
lewe wraz z infrastrukturą
techniczną.

31+800

32+220

RZGW Kraków

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Obwałowanie p.powodziowe
rzeki Biała Tanowska w m.
Wojnarowa lewe wraz z
infrastrukturą techniczną.

66+100

66+960

RZGW Kraków

0+000

0+900

x

x

x

x

x

x

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Obwałowanie p.powodziowe
rzeki Biała Tarnowska w m.
Stróże Biała Niżna lewe
wraz z infrastrukturą
techniczną.

67+766

69+200

RZGW Kraków

0+000

1+386

x

x

x

x

x

x

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Obwałowanie p.powodziowe
rzeki Poprad w m.Muszyna
lewe i prawe wraz z
infrastrukturą techniczną.

55+285
55+260

57+460
56+200

RZGW Kraków

lewe 0+000
praw 0+000

1+920.5
0+764

x

x

x

x

x

x

Obwałowanie p.powodziowe
Poprad od Łomniczanki do
rzeki Poprad w m.Barcice
ujścia
lewe wraz z infrastrukturą
techniczną.

7+700

8+580

RZGW Kraków

0+000

0+850

x

x

x

x

x

x

PLRW2000142148579

PLRW200015214239

PLRW200015214299

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Bobrecki

0+000

1+640

MZMiUW Kraków

0+000

1+640

x

x

x

PLRW20002621335229

Macocha

Macocha (Macocha Poręba)

0+600

10+200

MZMiUW Kraków

0+600

10+200

x

x

x

x

x
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PLRW200062133469
PLRW20006213329

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Bachorz
Bachorz
Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
Bachorz
Chechło od Ropy bez Ropy
do ujścia
Chechło do Ropy
Potok Gromiecki

PLRW20006213329

Potok Gromiecki

Kopalniówka (Kanał Janina)

0+000

4+400

MZMiUW Kraków

0+000

4+400

x

x

x

x

PLRW20006213389
PLRW20006213389
PLRW200062133469

Płazanka
Płazanka
Chechło do Ropy
Zmornica ze starorzeczem
Wisły
Wisła od Skawy do
Skawinki
Rudawa do Racławki
Chechło od Ropy bez Ropy
do ujścia
Regulka
Regulka
Wisła od Skawy do
Skawinki
Rudno
Zmornica ze starorzeczem
Wisły
Wisła od Skawy do
Skawinki
Regulka
Rudawa do Racławki
Bachorz
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Macocha
Macocha
Łowiczanka
Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Płazanka
Zimna Woda
Młoszówka

0+000
0+000
0+000

10+875
5+100
5+100

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+600
0+000

10+875
1+800
5+100

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Zmornica (Jankowicki)

0+000

5+300

MZMiUW Kraków

0+000

3+850

x

x

x

x

Rudka (Rutka)

0+000

6+160

MZMiUW Kraków

4+100

6+160

x

x

x

x

Dulówka

7+125

8+725

MZMiUW Kraków

7+125

8+725

x

x

x

Luszówka

0+000

5+000

MZMiUW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

Regulka
Brodła

0+000
0+000

12+740
7+350

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

10+500
7+350

x
x

x
x

x
x

x
x

Ratowa

0+000

2+220

MZMiUW Kraków

0+000

2+220

x

x

x

x

Rudno

7+232

15+970

MZMiUW Kraków

7+232

15+970

x

x

x

x

Olszyński

0+000

2+922

MZMiUW Kraków

0+000

2+922

x

x

x

x

Żabieniec

0+000

5+647

MZMiUW Kraków

0+000

1+700

x

x

x

Siemotka
Karniowski
Przypoka

0+000
0+000
14+800

1+380
4+300
17+700

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
14+800

1+380
4+300
17+700

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Leśniówka

0+000

4+055

MZMiUW Kraków

0+000

4+055

x

x

x

x

Osiecki
Grodziecki
Łowiczanka

0+000
0+000
0+000

8+975
5+660
7+600

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

4+600
0+200
7+600

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Czarczówka

0+200

2+571

MZMiUW Kraków

0+200

2+571

x

x

x

x

Kanał Ulgi Nowa Wieś

0+000

3+200

MZMiUW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

x

Kanał Ulgi Bielany

0+000

2+050

MZMiUW Kraków

0+000

2+050

x

x

x

x

PLRW20001921339
PLRW200026213369
PLRW200026213369
PLRW20001921339
PLRW200026213369
PLRW20006213349

PLRW2000162135129
PLRW2000192135599
PLRW20007213649
PLRW20006213349
PLRW20006213529
PLRW20006213529
PLRW2000192135599
PLRW20007213549
PLRW2000162135129
PLRW2000192135599
PLRW20006213529
PLRW20007213649
PLRW200026213369
PLRW200015213299
PLRW200062132989
PLRW200062132989
PLRW200026213492
PLRW200015213499
PLRW200015213299
PLRW200015213299

Balony

0+000

4+000

MZMiUW Kraków

2+800

4+000

x

x

x

x

Bachorz
Przypoka

0+000
13+200

13+200

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
13+200

5+155
14+800

x
x

x

x
x

x
x

Włosianka

0+000

5+020

MZMiUW Kraków

0+000

4+740

x

x

x

x

Szatanek

0+000

2+500

MZMiUW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

x

Chechło

0+000

16+400

MZMiUW Kraków

0+000

16+400

x

x

x

x

x

Chechło
Gromiecki

16+400
0+000

22+800
3+200

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

16+400
0+000

22+800
3+200

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

PLRW200062132989

Macocha

Macocha (Macocha Łęki)

0+000

11+100

MZMiUW Kraków

0+000

11+100

x

x

x

x

PLRW200062132989
PLRW200062132989
PLRW200062132989
PLRW200026213369

Macocha
Macocha
Macocha
Bachorz
Bachówka (Potok
Spytkowicki)

Bulówka
Szybówka
Malecki
Przypoka

0+000
0+000
0+000
14+800

8+770
3+300
12+270
17+700

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
14+800

8+770
2+500
5+500
17+700

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

Bachówka (Spytkowicki)

0+000

6+300

MZMiUW Kraków

0+000

6+300

x

x

x

x

x

PLRW2000262135189

x
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PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW20001621353899
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW20001621353899
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW20001621353899
PLRW20001621353899
PLRW20001621353899
PLRW20001621353899
PLRW2000192135599
PLRW2000262135189
PLRW2000262135189
PLRW2000262135189
PLRW20001221356899
PLRW20001221356899
PLRW20001221356899
PLRW20001221356899
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Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Skawinka do Głogoczówki
Dłubnia od Minóżki (bez
Minóżki) do ujścia
Baranówka
Baranówka
Baranówka
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Bylica
Księży
Dwór
Bukowiec
Leśnia
Rudnicki
Na dole
Kozówka III
Blakówka
Kozówka I
Kozówka II
Łopatówka
Zarębek
Dudówka
Szubówka
Bylicówka
Krzywy
Harbutówka
Gościbia
Dział
Jasieniczanka
Pod Dalinem
Koturba
Kaniówka
Zagroda
Żorków
Kordziel
Ukraina
Kalita I
Za Górką
Zachodni
Kalita II
Gontowy
Łubianka
Węgry
Zagrody
Olszyna
Kurkówka
Na Potoku
Głowacz
Celarówka
Kijówka
Sanguszek
Końce
Chodników
Jaworniczanka
Brzozówka
Lutówka
Włosanka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
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0+000
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0+000
0+000
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0+000
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0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+935
1+500
2+835
3+120
0+790
8+950
2+045
1+500
1+120
2+510
2+100
0+900
2+300
1+800
1+590
1+155
3+100
7+151
6+000
1+270
4+856
0+890
1+020
0+950
1+940
0+900
1+870
1+430
1+330
1+280
0+900
1+100
2+300
3+190
1+740
1+300
1+910
0+770
0+720
1+520
1+150
0+700
1+200
1+610
0+885
0+800
3+800
1+050
5+420

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
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3+120
0+790
8+950
2+045
1+500
1+120
2+510
2+100
0+900
2+300
1+800
1+590
1+155
3+100
7+151
6+000
1+270
4+856
0+890
1+020
0+950
1+940
0+900
1+870
1+430
1+330
1+280
0+900
1+100
2+300
3+190
1+740
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1+910
0+770
0+720
1+520
1+150
0+700
1+200
1+610
0+885
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1+050
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Dłubnia
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29+396

MZMiUW Kraków

0+000
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Ciek bez nazwy 306
Maciejówka
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4+278
4+425
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PLRW200062137669
PLRW200072137629
PLRW200072137629
PLRW200072137629
PLRW200072137629
PLRW200072137629
PLRW200072137629
PLRW200072137629
PLRW200072137629
PLRW200072137629
PLRW200016213572
PLRW200016213572
PLRW200016213572
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW2000192135599
PLRW200062139269
PLRW200062139269
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
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Baranówka
Dłubnia do Minóżki
Dłubnia do Minóżki
Dłubnia do Minóżki
Dłubnia do Minóżki
Dłubnia do Minóżki
Dłubnia do Minóżki
Dłubnia do Minóżki
Dłubnia do Minóżki
Dłubnia do Minóżki
Sidzinka
Sidzinka
Sidzinka
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawy do
Skawinki
Wisła od Skawy do
Skawinki
Pokojówka
Pokojówka
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
Wilga
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Iwoneczka
Dłubnia
Gołyszanka
Minóżka
Smródka
Rzeplinianka
Stokowianka
Żarnowica
Dłubienka
Jordan
Sidzinka
Sidzinka
Sidzinka

0+000
29+396
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
2+860
4+240

1+190
55+194
2+660
9+020
3+600
5+300
1+900
2+166
1+100
0+384
2+860
4+240
8+300

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
29+396
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
2+860
4+240

1+190
55+194
2+660
9+020
3+600
5+300
1+900
2+166
1+100
0+384
2+860
4+240
8+300
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Pozowicki

0+000

3+500

MZMiUW Kraków

0+000

3+500

Sosnówka

0+000

5+280

MZMiUW Kraków

0+000

Zimna Rzeczka

0+000

2+500

MZMiUW Kraków

Pokojówka
Od Biórkowa
Wilga
Wrząsowicki
Janowice
Dworski
Dąbski
Janowski
Dębina
Polonki
Krzywica
Zadziele
Łaźnik
Łaziska
Grabówki 1
Pastwiska
Podstolice
Podjeździe
Olszynka
Sroczyce
Siercza
Rożnowski
Brzeziny
Koźmice Wielkie
Stocznik
Bugaj
Zalesie
Panciawa
Kopce
Od Gorzkowa
Kamionki
Ukraina
Podlipowa
Lipowa
Mietniowski
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14+200
4+000
24+970
4+316
5+955
0+696
0+883
1+504
1+550
0+960
5+000
2+430
3+000
0+860
1+085
0+655
0+565
2+250
3+800
1+250
1+950
2+900
0+550
5+640
1+350
1+300
1+255
0+760
1+100
0+890
0+840
0+900
1+605
0+675
2+730
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2+430
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PLRW2000162137299
PLRW2000162137299
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PLRW200016213592
PLRW200016213592
PLRW2000192137759
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PLRW2000192137759
PLRW2000192137759
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PLRW2000192137759
PLRW2000192137759
PLRW2000262137749
PLRW2000262137749
PLRW2000262137749
PLRW2000262137749
PLRW2000262137749
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PLRW2000721366
PLRW20007213589
PLRW20007213589
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PLRW20007213589
PLRW20007213589
PLRW20007213589
PLRW20007213589
PLRW20007213589
PLRW20007213649
PLRW20007213649
PLRW20007213649
PLRW20007213649
PLRW20007213649
PLRW20007213649
PLRW20007213649
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Wilga
Wilga
Potok Kostrzecki
Potok Kostrzecki
Potok Kostrzecki
Wisła od Skawinki do
Podłężanki
Wisła od Skawinki do
Podłężanki
Wisła od Skawinki do
Podłężanki
Wisła od Skawinki do
Podłężanki
Wisła od Skawinki do
Podłężanki
Wisła od Skawinki do
Podłężanki
Wisła od Skawinki do
Podłężanki
Serafa
Serafa
Serafa
Serafa
Serafa
Serafa
Serafa
Serafa
Serafa
Serafa
Igołomski Potok
Igołomski Potok
Igołomski Potok
Wisła od Podłężanki do
Raby
Wisła od Podłężanki do
Raby
Ropotek
Ropotek
Rudnik
Będkówka
Sanka
Sanka
Sanka
Sanka
Sanka
Sanka
Sanka
Sanka
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
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Kopaliny II
Kopalina
Kostrzecki
Kostrzecki
Kostrzecki

0+000
0+000
0+000
4+600
5+200

0+860
0+640
4+600
5+200
6+100

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
4+600
5+200

0+860
0+640
4+600
5+200
6+100
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Pychowicki
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0+850

MZMiUW Kraków

0+000

0+850
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Pychowicki

0+850

2+950

MZMiUW Kraków
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2+950
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Pychowicki
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5+200

MZMiUW Kraków

2+950

5+200
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Potok Zakorzowiecki
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MZMiUW Kraków
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MZMiUW Kraków
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MZMiUW Kraków
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3+100
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Serafa
Kanał
Malinówka
Krzyszkowice
Grabówki
Prokocimski
Zabawka
Miodówka
Świdówka
Lednica Górna
Igołomski
Kanał nr 2
Tropiszowski
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4+951
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5+313
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Kiklowiec (Ropotek)
Kanał nr 1 (Stawisko)
Dobranowicki
Będkówka
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Brzoskwinka
Aleksandrówka
Kadłub
Czułowski
Kaszowski
Pod Borem
Rudawa
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Filipówka
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8+250
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Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa do Racławki
Rudawa od Racławki do
ujścia
Rudawa od Racławki do
ujścia
Rudawa od Racławki do
ujścia
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Szreniawa do Piotrówki
Szreniawa do Piotrówki
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Szreniawa do Piotrówki

Zarogówka
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Jawornik
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Podłężanka
Podłężanka
Mierzawa do Cieku od
Gniewięcina
Mierzawa do Cieku od
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PLRW200016213896
PLRW20006213894
PLRW200062138929
PLRW200062138929
PLRW200062138929

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Tusznica
Potok Gnojski
Królewski Potok
Królewski Potok
Królewski Potok

PLRW200062138929

Królewski Potok
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Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
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Stradomka od źródeł do
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
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PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000621387929
PLRW2000621387929
PLRW2000621387929
PLRW2000621387929
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW200012213876
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Dopływ spod Zagórzan
Dopływ spod Zagórzan
Dopływ spod Zagórzan
Dopływ spod Zagórzan
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka

Poz. 4055

Brzezinka

0+000

2+750

MZMiUW Kraków

0+000

2+750

x

x

x

x

x

Komorniki

0+000

2+750

MZMiUW Kraków

0+000

2+750

x

x

x

x

x

Kobyle

0+000

1+660

MZMiUW Kraków

0+000

1+660

x

x

x

x

Olszyny

0+000

1+620

MZMiUW Kraków

0+000

1+620

x

x

x

x

Nalesie

0+000

2+565

MZMiUW Kraków

0+000

2+565

x

x

x

x

Dąbie

0+000

2+680

MZMiUW Kraków

0+000

2+680

x

x

x

x

Poddąbie

0+000

1+512

MZMiUW Kraków

0+000

1+512

x

x

x

x

Naddąbie

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

Brzegowy

0+000

0+807

MZMiUW Kraków

0+000

0+807

x

x

x

x

Doły

0+000

1+350

MZMiUW Kraków

0+000

1+350

x

x

x

x

Kolawa

0+000

0+980

MZMiUW Kraków

0+000

0+980

x

x

x

x

Niwa

0+000

1+450

MZMiUW Kraków

0+000

1+450

x

x

x

x

Dzialski
Czarny Las
Zajedle
Nalas
Kuniczanka
Sułówka
Niżowa
Wola Dobranowska
Grajów 1
Wolniki
Grajów
Dobranowiczka
Zagórzanka
W Łąkach
Wielkie Pole
Krzyworzeka
Olszynka
Rokitka
Kozieniec
Tuszyna
Chełm
Siniawa
Wierzysko
Zastępa
Lemiesz
Zajazd
Wzory I
Zarębki
Wzory II
Sarnik
Grodzisko

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

8+590
3+750
1+730
0+950
2+000
10+560
2+035
1+470
0+575
1+170
0+965
2+375
3+135
1+045
0+960
16+412
7+300
1+015
2+420
1+440
0+910
3+110
1+425
2+500
3+200
0+815
0+950
2+475
1+770
2+945
1+900

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

8+590
3+750
1+730
0+950
2+000
10+560
2+035
1+470
0+575
1+170
0+965
2+375
3+135
1+045
0+960
16+412
7+300
1+015
2+420
1+440
0+910
3+110
1+425
2+500
3+200
0+815
0+950
2+475
1+770
2+945
1+900

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
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PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW2000122138749
PLRW200002138599
PLRW200002138599
PLRW200002138599
PLRW200002138599
PLRW200002138599
PLRW200002138599
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PLRW2000122139669

Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Zbiornik Dobczyce
Zbiornik Dobczyce
Zbiornik Dobczyce
Zbiornik Dobczyce
Zbiornik Dobczyce
Zbiornik Dobczyce
Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce
Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce
Drwinka z dopływami
Drwinka z dopływami
Drwinka z dopływami
Drwinka z dopływami
Gróbka do Potoku
Okulickiego
Gróbka do Potoku
Okulickiego
Gróbka do Potoku
Okulickiego
Uszwica do Niedźwiedzia

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

PLRW2000142138399
PLRW2000142138399
PLRW20002621379899
PLRW20002621379899
PLRW20002621379899
PLRW20002621379899
PLRW200016213944
PLRW200016213944
PLRW200016213944

PLRW200019213969
PLRW2000122139669
PLRW200016213944
PLRW200019213949

Uszwica od Niedźwiedzia
do ujścia
Uszwica do Niedźwiedzia
Gróbka do Potoku
Okulickiego
Gróbka od Potoku
Okulickiego (bez Potoku)

Poz. 4055

Lipnik
Czernin
Czerwin
Kąty
Kretówki
Granice
Dział I
Dział II
Podgrodzisko
Kalisiówka
Działek
Na Podoły
Osikowy
Kobylarka
Szałas
Sikornica
Pałączki
Sobówka
Gazdówka
Kusówka
Kobielnik
Wilkówka
Lisówka
Twardosz
Wolnica
Byszyce
Bycze
Byk
Brzezówka
Burletka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

8+090
4+960
2+330
1+370
3+260
4+910
1+880
0+920
2+200
1+600
2+040
1+950
2+210
1+520
1+000
2+500
0+800
0+700
1+025
0+850
4+875
2+900
1+700
1+122
4+590
2+860
0+740
0+670
2+450
1+350

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

8+090
4+960
2+330
1+370
3+260
4+910
1+880
0+920
2+200
1+600
2+040
1+950
2+210
1+520
1+000
2+500
0+800
0+700
1+025
0+850
4+875
2+900
1+700
1+122
4+590
2+860
0+740
0+670
2+450
1+350

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Osieczański

0+000

1+170

MZMiUW Kraków

0+000

1+170

x

x

x

x

San

0+000

3+165

MZMiUW Kraków

0+000

3+165

x

x

x

x

Chobot Olszyny
Bieńkowski
Drwinka
Strumień

0+000
0+000
0+000
0+000

4+660
6+000
13+150
10+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

4+660
6+000
13+150
10+000

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Kanał Zatocki (Zatocki)

0+000

9+020

MZMiUW Kraków

0+000

9+020

x

x

x

x

x

Jodłowski

3+650

5+040

MZMiUW Kraków

3+650

5+040

x

x

x

x

Wyrwa ( Okulicki )

0+000

11+620

MZMiUW Kraków

0+000

11+620

x

x

x

x

x

Kopaliny
Potok Kobylecki
(Kobylecki)

0+000

3+150

MZMiUW Kraków

0+000

3+150

x

x

x

x

x

0+000

4+550

MZMiUW Kraków

0+000

4+550

x

x

x

x

x

Uszwica

0+000

54+395

MZMiUW Kraków

0+000

54+395

x

x

x

x

x

Uszwica

54+395

67+115

MZMiUW Kraków

54+395

67+115

x

x

x

x

Gróbka

9+120

38+500

MZMiUW Kraków

9+120

38+500

x

x

x

x

Gróbka

9+120

38+500

MZMiUW Kraków

9+120

38+500

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
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Gróbka do Potoku
Okulickiego
Gróbka do Potoku
Okulickiego

Potok Krzeczowski
(Krzeczowski)

0+000

5+850

MZMiUW Kraków

0+000

5+850

x

x

Ulga

0+000

1+650

MZMiUW Kraków

0+000

1+650

x

x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

Piekarski ( Wieniawski )

0+000

2+250

MZMiUW Kraków

0+000

2+250

x

PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Gróbka do Potoku
Okulickiego
Gróbka do Potoku
Okulickiego

Borowianka
Górzański
Leksandrówka
Potok k. Szkoły
Potok spod Jodłowskiej
Góry

0+000
0+000
3+600
0+000

8+240
5+750
18+330
0+250

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
3+600
0+000

8+240
5+750
18+330
0+250

x
x
x
x

0+000

1+470

MZMiUW Kraków

0+000

1+470

x

Potok Kiebło

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

Księży ( Potok Duży Potok )

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+300
1+350
1+750
0+750
1+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+300
1+350
1+750
0+750
1+000

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

0+000

0+400

MZMiUW Kraków

0+000

0+400

x

x

PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000162138994

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+400
1+100
0+900
1+000
6+240

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+400
1+100
0+900
1+000
6+240

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

0+000

8+600

MZMiUW Kraków

0+000

8+600

x

x

x

x

x

CSK

0+000

4+860

MZMiUW Kraków

0+000

4+860

x

x

x

x

x

Czyrzyczka ( Czyżyczka)

0+000

3+490

MZMiUW Kraków

0+000

3+490

x

x

x

x

Stradomka

0+750

23+425

MZMiUW Kraków

0+750

23+425

x

x

x

Stradomka

0+750

23+425

MZMiUW Kraków

0+750

23+425

x

x

x

5+300

MZMiUW Kraków

0+000

5+300

x

x

0+000

2+800

MZMiUW Kraków

0+000

2+800

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000

7+500
8+520
7+300
3+500

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

7+500
8+520
7+300
3+500

x
x
x
x

PLRW2000162138989

Potok Łapczycki

0+000

6+400

MZMiUW Kraków

0+000

6+400

x

PLRW2000122138849
PLRW2000122138869
PLRW20001221388899

Tarnawka
Potok Trzciański
Polanka
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Młynówka
Tarnawka

Młynówka
Potok Kobylecki
(Kobylecki)
Tarnawka
Przeginia (Pluskawka)
Rdzawka
Wichracz
Potok Łapczycki
(Łapczycki)
Kamionka
Podkosówka
Polanka

0+000

PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW20001221388899

Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Babica
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Młynówka
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka
Polanka

Poto pod Herodem
Potok Zadebrze
Potok k. Berety
Potok Winkiel
Potok k. Tartaku
Potok spod Dominicznej
Góry
Potok Jędraski
Potok k.Piekarni
Potok pod Kuckiem
Potok k. Durbasa
Babica
Potok Proszowski
(Proszowski)

0+000
0+000
0+000

3+380
5+670
16+540

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+380
5+670
16+540

Sanka

0+000

4+300

MZMiUW Kraków

0+000

Młynówka
Potok Boczów

0+000
0+000

1+760
0+750

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

PLRW200016213944
PLRW200016213944

PLRW200016213944
PLRW200016213944

PLRW20001921389999
PLRW20001921389999
PLRW20001921389999
PLRW2000122138839
PLRW2000142138899
PLRW2000262138998
PLRW2000142138899

PLRW2000142138899
PLRW2000122138729
PLRW2000122138849

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

4+300

x

x

x

1+760
0+750

x
x

x
x

x

x

x
x
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PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000162138989
PLRW2000162138989
PLRW20001921389999
PLRW2000142138899
PLRW2000142138899
PLRW2000142138899
PLRW2000122138849
PLRW2000142138899
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Potok Łapczycki
Potok Łapczycki
Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Tarnawka
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
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Potok Nadole
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Potok k. Krawczyka
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Potok Dworski
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Cichawka ( Potok Kacza
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Polanka

Potok Pogwizdowianka
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Polanka
Polanka
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Stradomka od Tarnawki do
ujścia
Czarny Potok
Borowa Struga
Uszwica do Niedźwiedzia
Wisła od Raby do Dunajca
Gróbka od Potoku
Okulickiego (bez Potoku)
Kanał Jadownicki
Kisielina
Ulga Uszewska z Kortnicą
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszewka
Uszewka
Ulga Uszewska z Kortnicą
Uszewka
Borowa Struga
Ulga Uszewska z Kortnicą
Uszewka
Uszwica do Niedźwiedzia
Gróbka od Potoku
Okulickiego (bez Potoku)
Borowa Struga
Młynówka (Dopływ spod
Buczkowa)

Potok Zawadka
Potok Olchawianka

0+000
0+000

1+300
4+500

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
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Potok spod Krasnej Góry
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Potok k.Hexe
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1+530
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0+000
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x

x

Czarny Potok
Borowa Struga
Domanie
Drwień

0+000
0+000
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6+860
2+900
6+142
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Jadownicko-Pojawski
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Korytnica
Leksandrówka
Niedźwiedź
Podszumin
Przyrowicie Stawiska
Strumień
Szczepanowski
Ulga Borowej Strugi
Ulga Uszewki
Uszewka
Uszwica
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Uście Solne
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PLRW2000122139669
PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia

Kowalówka
W Gosprzydowej 1

0+000
0+000

5+000
2+640

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
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5+000
2+640
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Uszwica do Niedźwiedzia

W Gosprzydowej Boczny 2
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Z Okocimia
Od Grabna
W Łysej Górze
Zagrody
Zawadka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+180
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3+310
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Spod Jodłowskiej Góry
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MZMiUW Kraków

1+470

2+140
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Drużkowianka
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Potok Czchowski
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Tymówka
Zelina Biskupska
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Zelina Czchowska
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Zelina Jurkowska
Zelina Złocka
Św. Urban
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Św. Hubert
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Uszwica do Niedźwiedzia
Kisielina
Kisielina
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Gróbka do Potoku
Okulickiego
Uszwica do Niedźwiedzia
Białka
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Tymówka
Złocki Potok
Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
Tymówka
Złocki Potok
Białka
Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów
Tymówka
Tymówka
Tymówka
Grabinka

0+000
0+000
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0+100
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Olszynka
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Potok Chotowski
Potok Chotowski
Potok Chotowski
Potok Chotowski
Potok Chotowski
Potok Chotowski
Grabinka
Potok Chotowski
Olszynka
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17+640
18+000
19+220
19+440
0+000
0+000
12+000

15+660
17+640
18+000
19+220
19+440
20+840
9+550
5+000
29+100

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

PLRW200017218769

Grabinka
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Olszynka
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Olszynka
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Kisielina
Kisielina

0+000
0+000

32+312
32+312

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
20+700

20+700
32+312

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW2000172139989

Kisielina

Bukowiec
Zelinka
Pod Basztą
Czarna
Jabłonka
Czermianka
Jabłonka
Czermianka
Chotowski
Chotowski
Chotowski
Chotowski
Chotowski
Chotowski
Jabłoniec
Nr 5
Olszynka
Jesionna
Przemes
Swoszówka
Swoszowianka
Od Żurowej
Kanał Jadownicki
Jadownicko-Pojawski
Kisielina
Kisielina
Łopoński Potok
Pokrzywka

0+000
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0+000

2+775

x

x

x

x

x

x

PLRW200016213944
PLRW2000122139669
PLRW2000122147289
PLRW20001921499
PLRW20001921499
PLRW2000122147529
PLRW200062147549
PLRW20001921499
PLRW2000122147529
PLRW200062147549
PLRW2000122147289
PLRW20000214739

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 66 –

PLRW2000172139989

Kisielina

PLRW2000172139989

Kisielina

PLRW2000172139989

Kisielina

PLRW20002621569

Wiślina

PLRW200019217499
PLRW200019217499
PLRW200019217499

Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia
Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia
Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia

Łopoński Potok
Pokrzywka
Ulga
Zabawski Rów
Zabawski
Wiślina, Hubenicki
Hubenicki
Breń
Breńka
Breń
Breńka
Breń
Breńka
Granica
Graniczny

Poz. 4055
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Żabnica do Żymanki
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Kanał Zyblikiewicza

Kanał Zyblikiewicza
Kanał Zyblikiewicz Nr 1
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Kanał Zyblikiewicza

Kanał Zyblikiewicza Drugi
Kanał Zyblikiewicz Nr 2
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Żabnica do Żymanki
Żabnica do Żymanki
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Żymanka
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Żymanka
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Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia
Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia

Koźmiejówka
Koźmiejówka
Drzemanka
Żymanka
Drzemanka
Żymanka
Breń
Żabnica-Breń
Breń
Żabnica-Breń
Breń
Żabnica-Breń
Żabnica
Żabnica-Breń
Dęba
Kanał "A" Dąbrowica
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PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

PLRW200017217449
PLRW200017217419

Upust
Breń - Żabnica do Żabnicy

PLRW200017217419

Breń - Żabnica do Żabnicy

Częściowo trasą: Rybnica
Kanał "B" Zabrnie

0+000
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MZMiUW Kraków
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Żabnica do Żymanki

Kanał Dąbrówki Breńskie
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Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia

Częściowo trasą: Rybnica
Kanał "Od Podlesia"
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Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia

Kanał "Radwan"
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Skrzynka

0+000

9+860
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0+000
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Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia
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Żymanka
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Upust
Upust
Nieczajka
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PLRW20002621732

Rów Odmęcki

PLRW200017217427
PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki
Żabnica do Żymanki
Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia
Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia
Upust
Upust
Żabnica do Żymanki
Żabnica do Żymanki
Biała od Binczarówki do
Rostówki
Biała od Binczarówki do
Rostówki
Biała od Binczarówki do
Rostówki

PLRW200019217499
PLRW200019217499
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PLRW2000142148579
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PLRW200014214899
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PLRW200014214899

Biała od Rostówki do ujścia
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Biała od Rostówki do ujścia
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Jastrzębia)

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

PLRW2000122147729

Brzozowianka

PLRW2000122148699
PLRW200012214769

Szwedka
Paleśnianka

PLRW2000122147589

Wieleń

PLRW200012214769
PLRW200012214769
PLRW200012214769

Paleśnianka
Paleśnianka
Paleśnianka

PLRW200014214899

Biała od Rostówki do ujścia

Bez nazwy
dz. nr 654 Koszyce Małe

PLRW2000122148729
PLRW2000122147729
PLRW2000122147729

Karwodrzanka
Brzozowianka
Brzozowianka
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Więckówka
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Więckówka
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Rostówki
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Książe
Moszczenica
Lednica Górna
Rudka
Mizerówka
Bez nazwy
dz. nr 141 Polichty
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dz. nr 448 Gromnik
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Biała od Binczarówki do
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Bez nazwy
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Jastrzębianka
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Biała od Binczarówki do
Rostówki

PLRW2000142148579
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Wątok
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Bez nazwy
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Poz. 4055
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Zadziele
Brak nazwy
Wieleń
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PLRW200012218269
PLRW200012218256
PLRW2000122182769
PLRW2000122182769
PLRW2000122182769
PLRW200012218219
PLRW200012218219
PLRW2000122182749
PLRW2000122182749

Sękówka
Bielanka
Libuszanka
Libuszanka
Libuszanka
Ropa do zb. Klimkówka
Ropa do zb. Klimkówka
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Moszczanka

PLRW2000122182729

Kobylanka
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Kobylanka
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Kobylanka
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Sękówka
Sękówka
Sękówka
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Moszczanka
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0+202

x

x

x

x

Jar Sędziszowa

0+000

0+850

MZMiUW Kraków

0+202

0+850

x

x

x

x

Kicunki

0+000

2+110

MZMiUW Kraków

0+000

2+110

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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PLRW2000142148579
PLRW2000142148579
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000142148579
PLRW2000122148529
PLRW2000122148512
PLRW2000122148512
PLRW2000122148512
PLRW2000122148512
PLRW2000122148512
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000122148529
PLRW2000142148579
PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138849
PLRW2000122138839

– 74 –

Biała od Binczarówki do
Rostówki
Biała od Binczarówki do
Rostówki
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Biała od Binczarówki do
Rostówki
Zborowianka
Stróżnianka
Stróżnianka
Stróżnianka
Stróżnianka
Stróżnianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Zborowianka
Biała od Binczarówki do
Rostówki
Polnianka
Polnianka
Polnianka
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Tarnawka
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Poz. 4055

Od Katanówek

0+000

2+200

MZMiUW Kraków

Od Katanówek

0+000

2+200

MZMiUW Kraków

0+450

Perkówka
Perkówka
Perkówka
Pogwizdowski
Pogwizdowski
Pogwizdowski

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

6+141
6+141
6+141
3+230
3+230
3+230

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

Sędziszowski

0+000

1+300

Staszkowski
Stróżnianka
Stróżnianka
Stróżnianka
Stróżnianka
Stróżnianka
Szalówka
Szalówka
Szalówka
Szalówka
Szalówka
Szalówka
Szalówka
Szalówka
Szalówka
Tłoczny
Tłoczny
Wesoły
Wesoły
Wesoły
Wiatrowski
Wolski
GOR/P/28
GOR/P/60
GOR/P/90

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

GOR/P/103

0+000

0+450

x

x

x

x

2+200

x

x

x

x

0+000
3+101
5+950
0+000
0+510
0+650

3+101
5+950
6+141
0+510
0+650
3+230

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

MZMiUW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

4+750
7+500
7+500
7+500
7+500
7+500
8+820
8+820
8+820
8+820
8+820
8+820
8+820
8+820
8+820
1+550
1+550
2+780
2+780
2+780
2+880
2+820
2+140
0+630
2+770

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
2+979
3+184
5+400
5+800
0+000
0+200
0+500
2+030
2+080
3+620
5+400
5+800
5+830
0+000
0+115
0+000
0+455
1+741
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

4+750
2+979
3+184
5+400
5+800
7+500
0+200
0+500
2+030
2+080
3+620
5+400
5+800
5+830
8+820
0+115
1+550
0+455
1+741
2+780
2+880
2+820
2+140
0+630
2+770
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x
x
x
x
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x
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x
x
x
x
x
x
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1+030

MZMiUW Kraków

0+000
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x

x

x

x

GOR/P/181
GOR/P/181
GOR/P/181

0+000
0+000
0+000

0+550
0+550
0+550

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+400
0+450

0+400
0+450
0+550

x
x
x

x
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x

x
x
x

x
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Borek

0+000

1+280

MZMiUW Kraków

0+000

1+280

x

x

x

x

Bukowski

0+000

1+680

MZMiUW Kraków

0+000

1+680

x

x

x

x

Czarnowicki

0+000

2+360

MZMiUW Kraków

0+000

2+360

x

x

x

x

Czarny

0+000

4+660

MZMiUW Kraków

0+000

2+660

x

x

x

x

Czarny

0+000

4+660

MZMiUW Kraków

2+660

4+660

x

x
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x

Dąbrowy

0+000

1+340

MZMiUW Kraków

0+000

1+340
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x
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x
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1+900

MZMiUW Kraków

0+000

1+900

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849
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PLRW2000122138839
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138849
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138849
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138839
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138839
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
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Tarnawka
Tarnawka
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Tarnawka
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Tarnawka
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka
Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki
Tarnawka
Tarnawka
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Górowski
Górowski

0+000
0+000

2+150
2+150

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
1+000

1+000
2+150

x
x

x
x

Jaworski

0+000

3+140

MZMiUW Kraków

0+000

3+140

x

x

Jodłówka
Jodłówka
Kaletowski

0+000
0+000
0+000

1+720
1+720
2+300

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+500
0+000

0+500
1+720
2+300

x
x
x

x
x
x

Katowski

0+000

2+700

MZMiUW Kraków

0+000

2+700

x

Kwitowski

0+000

1+820

MZMiUW Kraków

0+000

1+820

Lipowski

0+000

3+200

MZMiUW Kraków

0+000

Markuszowski

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

Od Hanuli

0+000

3+490

Od Hanuli

0+000

Od Kostrzy
Owsiany
Podlesie
Przeginia

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

3+200

x

x

x

x

0+000

1+500

x

x

x

x

MZMiUW Kraków

0+000

1+790

x

x

x

x

3+490

MZMiUW Kraków

1+790

3+490

x

x

x

x

0+000
0+000
0+000
8+520

5+400
1+060
1+160
13+370

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
8+520

5+400
1+060
1+160
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x
x
x

x
x
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Przenosza
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4+100
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0+000

2+870

x

x

x

x

Przenosza
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MZMiUW Kraków
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x
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x

Przylasek
Rybski
Rybski
Rybski
Ryje

0+000
0+000
0+000
0+000
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0+920
7+360
7+360
7+360
2+680

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+400
4+900
0+000
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4+900
7+360
2+680
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x
x
x
x

x
x
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x
x

x
x
x
x
x

x
x
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Sawka

3+640

11+150

MZMiUW Kraków
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7+040

x

x

x

x

Sawka

3+640

11+150

MZMiUW Kraków

7+040

8+740

x

x

x

x

Sawka

3+640

11+150

MZMiUW Kraków

8+740

11+150

x

x

x

x

Stawisko

0+000

2+620

MZMiUW Kraków

0+000

2+620

x

x

x

x

Stradomka

34+695

46+335

MZMiUW Kraków
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35+030

x

x

x

x

x

Stradomka

34+695

46+335

MZMiUW Kraków

35+030

43+400

x

x

x

x

x

Stradomka

34+695

46+335

MZMiUW Kraków

43+400

46+335

x

x

x

x

Stróża

0+000

7+275

MZMiUW Kraków

0+000

7+275

x

x

x

x

Szyja

0+000

1+440

MZMiUW Kraków

0+000

1+440

x

x

x

x

x

Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka

7+500
7+500
7+500

23+260
23+260
23+260

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

7+500
9+100
20+900

9+100
20+900
23+260

x
x
x

x
x
x

x

x
x
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x
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Temerowski

0+000

1+120

MZMiUW Kraków

0+000

1+120
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x
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x

Zimna Woda
Zimna Woda
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0+000
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2+100

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
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PLRW120012822229

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego
Zubrzyca

PLRW120012822229

Zubrzyca

PLRW120012822229

Zubrzyca

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy

Dudowski
Potok Gawryłowski
(Bosakowski)
Potok Gawryłowski
(Bosakowski)
Grapowski Potok
(Grapowski)
Pietrzakowski
Pietrzakowski
Pietrzakowski
Pietrzakowski
Pietrzakowski
Pietrzakowski
Pietrzakowski
Pietrzakowski-boczny
Pietrzakowski-boczny
Pietrzakowski-boczny

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pitowski Potok (Pitowski)

0+000

1+586

MZMiUW Kraków

0+000

1+586

x

x

x

x

PLRW120012822249
PLRW120012822249
PLRW120012822249

Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik

0+000
0+000
0+000

12+000
12+000
1+900

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
6+712
0+000

6+712
12+000
1+900

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

PLRW120012822249

Piekielnik

0+000

4+050

MZMiUW Kraków

0+000

4+050

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Grónik (Grójecki)
Grónik (Grójecki)
Zimny
Biała Woda (Piekielniczek
Biały)
Bałki

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy Bębeński Potok (Bembeński)

0+000

10+300

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy Bębeński Potok (Bembeński)

0+000

10+300

MZMiUW Kraków

1+000

2+460

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy Bębeński Potok (Bembeński)

0+000

10+300

MZMiUW Kraków

2+460

4+750

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy Bębeński Potok (Bembeński)

0+000

10+300

MZMiUW Kraków

7+800

10+300

x

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

2+200

MZMiUW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

2+200

MZMiUW Kraków

0+800

2+200

x

x

x

PLRW120012822229
PLRW120012822249
PLRW120012822219
PLRW120012822219

Zubrzyca
Piekielnik
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy

Bębeński-boczny
(Bembeński-boczny)
Bębeński-boczny
(Bembeński-boczny)
Składziska (Bez nazwy)
Borowy
Borówkowy
Borówkowy

0+000
0+000
0+000
0+000

2+500
12+350
2+000
2+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+860

2+500
12+350
0+860
2+000

x

x

x
x

x
x

x
x

PLRW120012822249

Piekielnik

Borczak (Czerwona Woda)

0+000

11+200

MZMiUW Kraków

0+000

11+200

x

x

x

PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729

Lipnica
Lipnica
Lipnica

0+000
0+000
0+000

2+430
1+500
6+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

2+430
1+500
6+000

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW120012822249

Piekielnik

Księży Potok (Farski)
Karłowski
Kiczorka (Kiczora)
Głodowski Potok
(Królowski)

0+000

3+250

MZMiUW Kraków

0+000

3+250

x

x

x

PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273
PLRW2000142147273

Danielowski

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

Jeziernik

0+000

2+860

MZMiUW Kraków

0+000

2+860

x

x

x

x

Laskowianka

0+000

4+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

Laskowianka

0+000

4+200

MZMiUW Kraków

1+500

4+200

x

x

x

x

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

0+000

3+550

MZMiUW Kraków

0+000

0+500

x

x

x

0+000

3+550

MZMiUW Kraków

0+500

3+550

x

x

0+000

2+502

MZMiUW Kraków

0+000

2+502

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

4+700
4+700
4+700
4+700
4+700
4+700
4+700
2+000
2+000
2+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+109
0+396
1+000
2+040
2+348
3+108
0+000
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Z Górki

0+000

0+900

MZMiUW Kraków

0+000

0+900

x

x

x

x

Z Osikowa

0+000

1+600

MZMiUW Kraków

0+000

1+600

x

x

x

x

Kamionka

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

Matulanka

0+000

1+300

MZMiUW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

Półanek

0+000

1+100

MZMiUW Kraków

0+000

1+100

x

x

x

x

Słopnianka

0+000

4+000

MZMiUW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

x

Sudoł

0+000

4+500

MZMiUW Kraków

0+000

4+500

x

x

x

x

x

Z Sośnia Górnego

0+000

0+900

MZMiUW Kraków

0+000

0+900

x

x

x

Widlak

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

Siołkówka

0+000

3+000

MZMiUW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

Zagórze

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

Wyskitnianka

0+000

4+300

MZMiUW Kraków

0+000

4+300

x

x

x

x

x

Grodkówka
Grodkówka
Cisawy
Cisawy
Graniczny
Liszkowy
Łukaszowski
Od Granic
Wsiówka
Z Podlesia
Rakowiec
Strzylawka
Browarny
Czarny
Gryblówka
Starowiejski
Węglarnia
Potoki
Kozieniec
Jasienianka
Jasienianka
Krużlowianka
Graniczny
Na Granicy
Mogilanka
Mostecznianka
Nalepówka
Poddzielanka
Posadowski
Posadówka
Jarzębówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
2+100
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

5+700
5+700
3+500
3+500
0+800
1+000
1+300
1+200
1+900
1+350
2+700
6+000
1+000
1+500
1+200
1+250
1+000
1+700
0+950
2+100
13+600
8+000
1+700
1+200
0+600
4+000
2+000
2+430
1+500
0+500
2+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
4+900
0+000
0+160
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
2+100
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

4+900
5+700
0+160
3+500
0+800
1+000
1+300
1+200
1+900
1+350
2+700
6+000
1+000
1+500
1+200
1+250
1+000
1+700
0+950
2+100
13+600
8+000
1+700
1+200
0+600
4+000
2+000
2+430
1+500
0+500
2+000

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
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PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW200012214838
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Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Polnianka
Polnianka
Polnianka
Polnianka
Polnianka
Polnianka
Polnianka
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Rosochatka
Z Janczowej
Stromy
Strzylawski
Z Wojnarowej
Z Zagórza
Zagórski
Zagórzański
Folwark
Jeżówki
Kamieniec
Korzenianka
Lechy
Lipniczanka
Lipniczka
Niziołówka
Podlesie
Spólnik
Świegocin
Ulesie
Z Bani
Z Mostecznej
Zagórski
Zagórski-Łyczana
Zaleski
Zwiernik
Sikornik
Rozdola
Rzekówka
Polnianka
Bugajowianka
Od Zadziala
Spisak
Z Berdechowa
Z Lasu
Za Lasem

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+800
1+000
1+500
4+300
1+100
1+300
2+200
1+000
1+250
1+200
1+800
8+000
1+000
8+200
1+100
1+000
0+900
6+500
5+000
1+000
1+000
1+000
1+300
2+250
1+100
1+000
2+500
1+100
6+600
8+200
3+800
1+300
3+200
1+500
1+200
1+800

Biały

0+000

0+900

RW200062132749

Żylica

Bruśnik

0+000

4+900

RW200012213296

Węgierka

Bujakówka

0+000

4+500

RW2000122132369

Juszczynka

Bystra Mała

0+000

1+900

RW200062132749

Żylica

Czarny

0+000

3+500

RW2000621329789

Pisarzówka

Czerwonka

0+000

5+700

RW20001221329569

Domaczka

Domaczka

0+000

5+705

Drożdzów

0+000

2+450

Foszczyna

0+000

3+250

RW200014213259

RW200014213259
RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+800
1+000
1+500
4+300
1+100
1+300
2+200
1+000
1+250
1+200
1+800
8+000
1+000
8+200
1+100
1+000
0+900
6+500
5+000
1+000
1+000
1+000
1+300
2+250
1+100
1+000
2+500
1+100
6+600
8+200
3+800
1+300
3+200
1+500
1+200
1+800

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0+000

0+900

x

x

x

x

0+000

4+900

x

x

x

x

0+000

4+500

x

x

x

x

0+000

1+900

x

x

x

0+000

3+500

x

x

x

x

0+000

5+700

x

x

x

x

0+000

5+705

x

x

x

x

0+000

2+450

x

x

x

x

0+000

3+250

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
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x

x
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RW200014213259
RW2000142132499
RW200015213299
RW200015213299
RW200014213259
RW2000621329789
RW200014213259
RW200015213299
RW20001221329569
RW2000021329553
RW200014213259
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Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Pisarzówka
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna
Soła od zb. Czaniec do
ujścia
Domaczka
Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Poz. 4055

Foszczyna Mała

0+000

1+220

Graniczny

0+000

2+500

Harszówka

0+300

0+980

Harszówka

1+120

1+940

Kolejowy

0+000

2+400

Kozówka

0+000

4+500

Kubiców

0+000

1+450

Leśniówka

3+900

5+900

Lewobrzeżny dopływ
Domaczki

0+000

1+520

Moszczanka

0+000

4+950

Olejnik

0+000

2+420

ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach
ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

1+220

x

x

x

x

0+000

2+500

x

x

x

x

0+300

0+980

x

x

x

x

1+120

1+940

x

x

x

x

0+000

2+400

x

x

x

x

0+000

4+500

x

x

x

x

0+000

1+450

x

x

x

x

3+900

5+900

x

x

x

x

0+000

1+520

x

x

x

x

0+000

4+950

x

x

x

x

0+000

2+420

x

x

x

x

1+700

17+400

x

x

x

x

0+000

1+100

x

x

x

x

0+000

1+720

x

x

x

x

0+000

3+100

x

x

x

x

0+000

8+700

x

x

x

x

0+000

2+200

x

x

x

x

0+000

2+720

x

x

x

x

0+000

3+700

x

x

x

x

0+000

1+450

x

x

x

x

0+000

2+650

x

x

x

x

RW2000621329789

Pisarzówka

Pisarzówka

0+000

17+400

RW20001221327899

Łękawka

Pod Jasną Górką

0+000

1+100

RW20001221329569

Domaczka

Prawobrzeżny dopływ
Domaczki

0+000

1+720

RW20001221327899

Łękawka

Racław Graniczny

0+000

3+100

RW2000621329789

Pisarzówka

Słonica

0+000

8+700

RW200062132749

Żylica

Stawki

0+000

2+200

RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Tynianka

0+000

2+720

RW200012213296

Węgierka

Węgierka

0+000

3+700

Zadolny

0+000

1+450

Za Dworem

0+000

2+650

Nidzica, gm. Działoszyce

4+250

35+900

ŚZMiUW Kielce

31+600

35+900

x

x

x

x

0+000

12+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

12+800

x

x

x

x

4+250
4+250
4+250
4+250
1+600

35+900
35+900
35+900
35+900
12+710

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

4+250
6+500
26+460
30+430
3+550

6+500
26+460
30+430
31+600
12+710

x

x

x

x

0+000

5+829

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+829

0+000
0+000

10+500
10+500

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
3+450

3+450
6+815

RW2000021329553
RW2000142132499

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)
Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do ujścia

PLRW200062139829

Sancygniówka

PLRW20009213989
PLRW20009213989
PLRW20009213989
PLRW20009213989
PLRW200062139869

Nidzica od Nidki do ujścia
Nidzica od Nidki do ujścia
Nidzica od Nidki do ujścia
Nidzica od Nidki do ujścia
Małoszówka z dopływami

PLRW200062139869

Małoszówka z dopływami

PLRW200062139849
PLRW200062139849

Szarbiówka
Szarbiówka

Sancygniówka, gm.
Działoszyce
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Małoszówka
Dopływ spod Gruszowa
(Muszanka)
Szarbiówka
Szarbiówka

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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PLRW200062139849
PLRW2000621398529
PLRW2000621398529
PLRW20009213989
PLRW20009213989
PLRW20009213989
PLRW2000621398899
PLRW2000621398899
PLRW2000621398899

Szarbiówka
Stradówka
Stradówka
Nidzica od Nidki do ujścia
Nidzica od Nidki do ujścia
Nidzica od Nidki do ujścia
Jawornik
Jawornik
Jawornik

PLRW20001621529

Młyńska

PLRW20007216549

Struga Podłęska

PLRW20006216149

Poz. 4055

Szarbiówka
Stradówka
Stradówka
Młynówka Topola
Młynówka Kamyszów
Potok od Gabułtowa
Jawornik
Jawornik
Kijanka
Młyńska (Ciek od
Zagajowa)
Struga Podłęska (Branka,
gm. Pińczów)

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
4+320
4+320
1+010

10+500
9+000
9+000
3+120
2+320
5+480
14+180
14+180
2+810

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

7+430
0+000
2+376
0+000
0+000
0+000
4+300
10+670
1+010

10+500
2+376
8+770
3+120
1+375
5+515
10+670
12+800
2+810

x
x
x

0+000

12+780

ŚZMiUW Kielce

4+560

9+400

0+000

21+288

ŚZMiUW Kielce

0+000

Brynica

Brynica, gm. Nagłowice

0+000

10+500

ŚZMiUW Kielce

PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

0+000

15+990

PLRW2000721658

Kruczka

0+000

PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

PLRW20007216669

Mozgawa

Brzeźnica, gm. Imielno,
Jędrzejów
Ciek od Bełku, gm. Imielno,
Michałów
Ciek od Czarnocina, gm.
Złota
Ciek od Emilianowa, gm.
Wodzisław
Ciek od Goznej, gm.
Jędrzejów
Ciek od Gniewięcina, gm.
Sędziszów

PLRW2000921631
PLRW2000921669
PLRW2000921631
PLRW200072165329
PLRW2000921631
PLRW2000921669
PLRW2000921669

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki
Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia
Nida od Strugi Dąbie do
Hutki
Ciek od Korytnicy
Nida od Strugi Dąbie do
Hutki
Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia
Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

PLRW20006216194

Ciek od Pustej Woli

PLRW200052162949

Dopływ spod Skorkowa

PLRW200052162949

Dopływ spod Skorkowa

PLRW2000921669
PLRW200010216531
PLRW200010216531

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia
Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy
Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

17+128

x

x

x

x

x

x

0+000

10+500

x

x

x

x

x

x

ŚZMiUW Kielce

0+000

15+990

x

x

x

x

x

x

9+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+500

x

x

x

x

x

x

0+000

11+835

ŚZMiUW Kielce

3+710

10+050

x

x

x

x

x

x

0+000

7+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+800

x

x

x

x

x

x

0+000

7+180

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+180

x

x

x

x

x

x

0+000

3+980

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+980

x

x

x

x

x

x

Ciek J, gm. Imielno, Kije

0+000

2+920

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+920

x

x

x

x

x

x

Ciek od Korytnicy, gm.
Sobków

0+000

2+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+800

x

x

x

x

x

x

Ciek od Pełczysk, gm. Złota

0+000

2+430

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+430

x

x

x

x

x

x

0+000

5+120

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+120

x

x

x

x

x

x

0+000

4+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+700

x

x

x

x

x

x

0+000

6+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+600

x

x

x

x

x

0+000

6+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+500

x

x

x

x

x

0+000

6+800

ŚZMiUW Kielce

5+300

6+800

x

x

x

x

x

0+000

1+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+500

x

x

x

x

x

x

0+000

1+750

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+750

x

x

x

x

x

x

Ciek od Wierzbicy, gm. Kije

0+000

4+962

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+962

x

x

x

x

x

x

Ciek od Potoka, gm.
Jedrzejów, Wodzisław
Ciek od Przełaja, gm.
Sędziszów
Ciek od Pustej Woli, gm.
Małogoszcz
Ciek od Skorkowa, gm.
Małogoszcz
Ciek od Skorkowa, gm.
Krasocin
Ciek od Słupi, gm.
Sędziszów
Ciek od Sokołowa, gm.
Sobków

PLRW2000621616

Grabówka

Grabówka, gm. Jędrzejów,
Małogoszcz

0+000

7+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+500

x

x

x

x

x

x

PLRW2000721656

Jakubówka

Jakubówka, gm. Imielno

0+000

9+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+000

x

x

x

x

x

x

PLRW2000621612

Kwilinka

Kwilanka, gm Oksa

0+000

13+750

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+220

x

x

x

x

x

x
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PLRW2000621612

Kwilinka

Kwilanka, gm. Moskorzew

0+000

13+750

ŚZMiUW Kielce

1+220

8+420

x

x

x

x

x

x

PLRW2000621612

Kwilinka

Kwilanka, gm. Radków

0+000

13+750

ŚZMiUW Kielce

8+420

13+750

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216189

Lipnica

Lipnica, gm. Oksa,
Małogoszcz

0+000

21+150

ŚZMiUW Kielce

0+000

21+150

x

x

x

x

x

x

Łososina, gm. Małogoszcz

0+000

39+810

ŚZMiUW Kielce

1+400

6+350

x

x

x

x

Mierzawa, gm. Sędziszów,
Wodzisław, Michałów,
Pińczów

0+000

55+195

ŚZMiUW Kielce

0+000

55+195

x

x

x

x

0+000

55+195

ŚZMiUW Kielce

0+000

55+195

x

x

Mozgawa, gm. Wodzisław

0+000

14+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

14+200

x

x

x

0+000

6+290

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+290

x

x

0+000

45+840

ŚZMiUW Kielce

0+000

27+700

x

PLRW20008216299
PLRW2000921669
PLRW2000921669
PLRW2000921669

Wierna Rzeka od Kalisza
do ujścia
Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia
Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia
Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Mozgawka, gm. Złota
Pińczów
Nida Biała, gm. Oksa,
Małogoszcz, Sobków

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216714

Mozgawka

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała, gm. Moskorzew

0+000

45+840

ŚZMiUW Kielce

27+700

31+010

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała, gm. Radków

0+000

45+840

ŚZMiUW Kielce

31+010

40+840

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała, gm. Włoszczowa

0+000

45+840

ŚZMiUW Kielce

40+840

45+840

x

x

x

x

x

x

PLRW200072164699

Morawka

0+000

6+805

ŚZMiUW Kielce

1+200

6+805

x

x

x

x

x

x

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

0+000

2+280

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+280

x

x

x

x

PLRW20006216192

Rudka

0+000

10+966

ŚZMiUW Kielce

0+000

10+966

x

x

x

x

x

x

PLRW20007216549

Struga Podłęska

0+000

9+660

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+660

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216189

Lipnica

0+000

1+950

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+950

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216118

Struga Rzeszówek

0+000

8+440

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+500

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216118

Struga Rzeszówek

0+000

8+440

ŚZMiUW Kielce

7+500

8+440

x

x

x

x

PLRW20007216549

Struga Podłęska

0+000

4+720

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+720

x

x

x

x

x

x

PLRW2000621668

Ciek od Węchadłowa

0+000

7+255

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+255

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216189

Lipnica

0+000

3+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+400

x

x

x

x

x

x

PLRW20007216716

Struga Zagość

Struga Zagość, gm. Pińczów

0+000

6+811

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+811

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216189

Lipnica

Struga Żarczyce, gm.
Małogoszcz

0+000

7+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+400

x

x

x

x

x

x

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Starorzecze rzeki Nidy w
Sobowicach, gm. Imielno

0+000

3+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+300

x

x

x

x

x

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Starorzecze rzeki Nidy
Umianowice - Skowronno,
gm. Kije, Pińczów

0+000

6+360

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+360

x

x

x

x

x

PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki
Nida do Strugi Dąbie

Zdunówka, gm. Moskorzew

0+000

3+317

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+317

x

x

x

x

x

Struga 52, gm. Radków

0+000

2+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+200

x

x

x

x

x

PLRW20006216116

Potok Włoszczowicki, gm.
Kije
Rów A Nawarzyce, gm.
Wodzisław
Rudka, gm. Jędrzejów,
Sobków
Struga Chwałowicka, gm.
Pińczów, Kije
Struga Lipno, gm. Oksa
Struga Rzeszówek, gm.
Oksa
Struga Rzeszówek, gm.
Włoszczowa
Struga Unikowska, gm.
Pińczów
Struga Węchadłów, gm.
Michałów
Struga Wygnanów, gm.
Małogoszcz

x

x
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PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Struga Krzepin, gm. Radków

0+000

10+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+300

x

x

x

x

x

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Struga Krzepin, gm.
Secemin

0+000

10+700

ŚZMiUW Kielce

3+300

10+700

x

x

x

x

x

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Weśrednik, gm. Radków

0+000

5+755

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+100

x

x

x

x

x

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Weśrednik, gm. Secemin

0+000

5+755

ŚZMiUW Kielce

3+100

5+755

x

x

x

x

x

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

0+000

1+265

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+265

x

x

x

x

x

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

0+000

9+470

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+470

x

x

x

x

PLRW20007216549

Struga Podłęska

Struga Podłęska (Branka)

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW20007216549

Struga Podłęska

Struga Podłęska (Branka)

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW2000721658

Kruczka

Kruczka (Ciek od Bełku)

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW2000721658

Kruczka

Kruczka (Ciek od Bełku)

ŚZMiUW Kielce

x

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia
Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Sędziszówka (Mierzawa)

ŚZMiUW Kielce

x

Sędziszówka (Mierzawa)

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW2000921669
PLRW2000921669
PLRW20006216789
PLRW2000721685
PLRW2000921689
PLRW2000921689

Dopływ z Cieszkowów
Maskalis do Dopływu z
Olganowa (bez Cieku od
Broniny)
Maskalis od Dopływu z
Olganowa do ujścia
Maskalis od Dopływu z
Olganowa do ujścia

Młynówka Dąbie, gm.
Włoszczowa
Struga Dąbie, gm.
Włoszczowa

x

x

Dopływ z Cieszkowów
(Ciek od Krzyża)

0+000

10+920

ŚZMiUW Kielce

4+800

6+680

x

x

x

rzeka Maskalis

0+000

25+000

ŚZMiUW Kielce

9+200

25+000

x

x

x

Ciek od Broniny

0+000

5+980

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+900

x

x

x

Kanał Ulgi rz. Maskalis

0+000

4+390

ŚZMiUW Kielce

1+000

4+390

x

x

x

0+000
0+200
1+850
0+000,
1+420,
1+540

0+200
1+850
4+100
1+110,
1+480,
2+030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

PLRW20007216529

Brzeźnica

Jasionka, gm. Jędrzejów

0+000

4+100

ŚZMiUW Kielce

PLRW20007216529

Brzeźnica

Murawka, m. Jędrzejów

0+000

2+030

ŚZMiUW Kielce

Nida od Hutki do Czarnej
Nidy
Nida od Hutki do Czarnej
Nidy
Nida od Hutki do Czarnej
Nidy

Struga Dzierążnia, gm. Oksa

0+000

1+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+600

x

x

x

x

x

0+000

1+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+600

x

x

x

x

x

0+000

3+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+800

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000921639

Nida od Hutki do Czarnej
Nidy

Ciek od Staniowic, m.
Staniowice, gm. Sobków

0+000

3+000

ŚZMiUW Kielce

1+800

3+000

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000921639

Nida od Hutki do Czarnej
Nidy

Młynówka, gm. Oksa

0+000

0+863

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+863

x

x

x

x

PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

Struga Bałkowianka, m.
Dzierzgów, gm. Radków

0+000

1+620

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+620

x

x

x

x

PLRW2000721662

Łowinka

Struga Łowinka, m.
Boleścice, gm. Sędziszów

0+000

3+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+100

x

x

x

x

PLRW2000921639
PLRW2000921639
PLRW2000921639

Ciek od Bizorędy, gm.
Sobków
Ciek od Staniowic, m.
Sobków, gm. Sobków

x
x

x
x

x
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PLRW2000721662

Łowinka

Struga Łowinka, m.
Łowinia, gm. Sędziszów

0+000

3+300

ŚZMiUW Kielce

1+100

3+300

x

x

x

x

x

PLRW20006216156

Dopływ spod Laskowa

Ciek od Laskowej, m.
Laskowa, gm. Wodzisław

0+000

1+350

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+125

x

x

x

x

x

PLRW20006216156

Dopływ spod Laskowa

Ciek od Laskowej, m.
Wodzisław, gm. Wodzisław

0+000

1+350

ŚZMiUW Kielce

1+125

1+350

x

x

x

x

x

PLRW20006216156

Dopływ spod Laskowa

Ciek od Źródła, gm.
Wodzisław

0+000

0+250

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+250

x

x

x

x

x

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od Pokrzywnicy, m.
Zarzecze, gm. Wodzisław

0+000

2+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+730

x

x

x

x

x

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od Pokrzywnicy, m.
Piotrkowice, gm. Wodzisław

0+000

2+000

ŚZMiUW Kielce

0+730

0+840

x

x

x

x

x

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od Pokrzywnicy, m.
Pokrzywnica, gm.
Wodzisław

0+000

2+000

ŚZMiUW Kielce

0+840

2+000

x

x

x

x

x

PLRW20007216669

Mozgawa

Stokówka, gm. Wodzisław

0+000

1+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+600

x

x

x

x

x

PLRW20007216669

Mozgawa

Świątniczka, m. Wodzisław
gm. Wodzisław

0+000

1+150

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+650

x

x

x

x

x

PLRW20007216669

Mozgawa

0+000

1+150

ŚZMiUW Kielce

0+650

1+150

x

x

x

x

x

PLRW20007216618

Dopływ spod Rożnicy

0+000

3+794

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+794

x

x

x

x

x

PLRW2000721662

Łowinka

0+000

2+930

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+930

x

x

x

x

PLRW2000721656

Jakubówka

Jakubówka, gm. Działoszyce

0+000

9+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+200

x

x

x

x

PLRW2000721656

Jakubówka

Sudolanka, gm. Działoszyce

0+000

6+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+200

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000721656

Jakubówka

0+000

1+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+300

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000721656

Jakubówka

0+000

0+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+700

x

x

x

x

PLRW20002621752
PLRW2000621772
PLRW2000621772
PLRW20002621792
PLRW2000262191169
PLRW2000621912
PLRW2000621912
PLRW20006219169

Kineta
Śmierdziączka
Śmierdziączka
Ciek od Okrągłej
Ciek od Turska
Strzegomka
Strzegomka
Zawidzianka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
4+500

9+506
9+000
9+000
6+800
8+500
13+300
13+300
13+800

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000
5+000
0+260
0+570
0+100
7+100
5+130

9+394
1+130
9+000
5+000
2+700
6+600
12+576
9+500

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

PLRW2000621914

Dopływ z Piskowoli

Ciek od Kwaszyna, gm.
Działoszyce
Struga Kujawka, gm.
Działoszyce
Kineta
Śmierdziączka
Śmierdziączka
Ciek od Okragłej,
Ciek od Turska
Strzegomka (Trzcianka)
Strzegomka (Trzcianka)
Zawidzanka
Dopływ z Pliskowoli (Ciek
od Mucharzewa)

0+000

1+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+000

x

x

x

Wschodnia

0+000

49+050

ŚZMiUW Kielce

0+000

19+830

x

x

x

x

Wschodnia

0+000

49+050

ŚZMiUW Kielce

25+000

29+240

x

x

Świątniczka, m. Łany, gm.
Wodzisław
Rów od Rożnicy, gm. Słupia
Jędrzejowska
Ciek od Trzcińca, gm.
Nagłowice, Sędziszów

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

PLRW20006217883
PLRW200062178782

Moczydlanka

Moczydlanka (Moczydlnica)

0+000

5+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+500

x

x

x

x

PLRW200062178729
PLRW200062178729

Desta
Desta

0+000
0+000

6+900
6+900

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
3+700

2+120
6+200

x

x
x

x
x

x

PLRW200062178889

Ciek od Wierzbicy

Desta
Desta
Ciek od Wierzbicy (Ciek od
Nizin)

0+000

9+390

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+250

x

x

x

x

x

x

Wschodnia od Sanicy do
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Dopływ spod Zborowa ze
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22+430

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

PLRW200072164699

Morawka

Dopływ spod Drochowa

0+000

6+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+500

x

x

x

x

x

x

PLRW200072164699

Morawka
Czarna Nida od Morawki
do ujścia
Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza
Wierna Rzeka od Kalisza
do ujścia
Wierna Rzeka od Kalisza
do ujścia

Potok Włoszczowicki

0+000

6+805

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+100

x

x

Ciek od Łukowej

0+000

3+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+700

Wierna Rzeka (Łososina)

0+000

39+810

ŚZMiUW Kielce

14+400

39+810

Wierna Rzeka (Łososina)

0+000

39+810

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+400

Wierna Rzeka (Łososina)

0+000

14+400

ŚZMiUW Kielce

10+000

14+400

x

x

0+000

12+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

12+300

x

x

0+000

11+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

11+000

x

0+000

5+530

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+530

Czarny Lasek

0+000

9+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

Czarne Stoki

0+000

9+150

ŚZMiUW Kielce

Ciek od Skorkowa
Hutka

0+000
0+000

6+800
12+000

Lubrzanka

0+000

Lubrzanka

PLRW2000921649
PLRW20005216292
PLRW20008216299
PLRW20008216299

PLRW200062164431
PLRW200062164431
PLRW200062164469
PLRW200062164469
PLRW200062164469
PLRW200062164469
PLRW200062164469

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9+600

x

x

x

x

x

x

0+000

9+150

x

x

x

x

x

x

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

4+400
0+000

5+300
12+000

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

36+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

17+000

x

x

x

x

x

x

x

0+000

36+000

ŚZMiUW Kielce

17+000

18+520

x

x

x

x

x

x

x

Lubrzanka

0+000

36+000

ŚZMiUW Kielce

18+520

36+000

x

x

x

x

x

x

x

Warkocz
Warkocz
Warkocz
Warkocz
Warkocz

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

18+000
18+000
18+000
18+000
18+000

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
7+900
9+520
15+350
16+170

7+900
9+520
15+350
16+170
18+000

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Ciek od Mokrego Boru
(Olszówka + dopł. z
Mokrego Boru)
Trupień (dalszy przebieg
Olszówki)

PLRW200062164431

x

x

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

PLRW200052162949
PLRW20006216329

x

x

PLRW20005216292

PLRW20005216292

x

x

x

Ciek od Kłucka (Łososinka
+ dopływ z Kłucka)

PLRW20005216292

x

x

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza
Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza
Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza
Dopływ spod Skorkowa
Hutka
Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna
Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna
Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna
Warkocz
Warkocz
Warkocz
Warkocz
Warkocz

x

x

PLRW20005216292

PLRW20005216292

x
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PLRW200062164489

Dopływ z Dymin

PLRW200062164489

Dopływ z Dymin

PLRW200062164489

Dopływ z Dymin

PLRW2000621644332

Dopływ z Masłowa

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

PLRW20005216482
PLRW20005216482
PLRW20005216482
PLRW20005216482
PLRW20005216482
PLRW20005216482

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia
Bobrza od Ciemnicy do
ujścia
Bobrza od Ciemnicy do
ujścia
Bobrza do Ciemnicy
Bobrza do Ciemnicy
Bobrza do Ciemnicy
Bobrza do Ciemnicy
Bobrza do Ciemnicy
Bobrza do Ciemnicy

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

PLRW20005216482
PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy
Bobrza do Ciemnicy

PLRW200062164849

Ostróżek

PLRW200082164899
PLRW200082164899
PLRW200082164899

PLRW200062164869
PLRW200062164869
PLRW200062164869
PLRW200062164869
PLRW20006216488
PLRW20005216482

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia
Bobrza od Ciemnicy do
ujścia
Bobrza od Ciemnicy do
ujścia
Bobrza od Ciemnicy do
ujścia
Sufraganiec
Sufraganiec
Sufraganiec
Sufraganiec
Silnica
Bobrza do Ciemnicy

PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

PLRW200082164899
PLRW200082164899
PLRW200082164899
PLRW200082164899

Dopływ z Sukowa (Ciek od
Babiej Góry)
Dopływ z Sukowa (Ciek od
Babiej Góry)
Dopływ z Sukowa (Ciek od
Babiej Góry)
Dopływ z Masłowa
(Strumień)

Poz. 4055

0+000

5+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+200

x

x

x

x

x

x

x

0+000

5+500

ŚZMiUW Kielce

0+200

3+040

x

x

x

x

x

x

x

0+000

5+500

ŚZMiUW Kielce

3+040

5+500

x

x

x

x

x

x

x

0+000

6+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+700

x

x

x

x

x

x

x

Dopływ ze Św. Katarzyny
(Ciek od Grabowa)

0+000

8+380

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+900

x

x

x

x

x

x

x

Dopływ ze Św. Katarzyny
(Ciek od Grabowa)

0+000

8+380

ŚZMiUW Kielce

5+900

8+380

x

x

x

x

x

x

x

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

19+420

x

x

x

x

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

19+420

20+825

x

x

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

25+000

28+130

x

x

Bobrza
Bobrza
Bobrza
Bobrza
Bobrza
Bobrza

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

47+400
47+400
47+400
47+400
47+400
47+400

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

28+130
29+200
38+800
39+520
43+000
43+490

29+200
38+800
39+520
43+000
43+490
47+400

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

Ciek od Borowej Góry
[Dopływ z Borowej Góry]

0+000

2+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+500

x

x

x

0+000

6+100

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+710

x

x

0+000

6+100

ŚZMiUW Kielce

0+710

4+100

x

0+000

6+100

ŚZMiUW Kielce

5+700

6+100

0+000
0+000

6+200
6+200

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+680

0+000

6+880

ŚZMiUW Kielce

Ciek A [Babia]

0+000

3+465

Ciek A [Babia]

0+000

Ciek A [Babia]

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0+680
6+200

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

0+000

6+880

x

x

x

x

x

x

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+100

x

x

x

x

x

x

3+465

ŚZMiUW Kielce

1+100

1+650

x

x

x

x

x

x

0+000

3+465

ŚZMiUW Kielce

1+650

3+465

x

x

x

x

x

x

Kanał Ulgi Bobrzy

0+000

0+385

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+385

x

x

x

x

x

x

Sufraganiec
Sufraganiec
Sufraganiec
Sufraganiec
Silnica
Ciek od Ścięgien
Dopł. z Porąbek (do
Kakonianki)

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

12+250
12+250
12+250
12+250
17+000
2+000

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
2+470
3+120
4+720
0+000
0+000

1+450
3+120
4+720
12+250
17+000
2+000

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

0+000

3+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+300

x

x

x

x

Ciek od Zagnańska [Dopływ
spod Siodeł]
Ciek od Zagnańska [Dopływ
spod Siodeł]
Ciek od Zagnańska [Dopływ
spod Siodeł]
Ciemnica
Ciemnica
Ciek od Julianowa
[Ostróżek]

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
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PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

PLRW20006216434
PLRW20006216434
PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej
Czarna Nida do Stokowej
Czarna Nida do Stokowej

PLRW200062164469

Warkocz

Dopł z g. Jastrzębi Dół (od
Bielin)
Dalionka
Dopł. z Orłowin
Dopł. spod Podłysicy
Zimny Stok (dopł.
Warkocza)

0+000

x

4+000

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

0+000

x

x

x

x

x

x

Ciek od Janowa

0+000

3+100

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+100

x

x

x

x

x

Dopł od Klonowa

0+000

5+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+000

x

x

x

x

x

x

Zajączkowa Struga

0+000

6+120

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+120

x

x

x

x

x

x

Dopł z Domaszowic

0+000

1+900

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+900

x

x

x

x

x

x

ŚZMiUW Kielce

0+000

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

0+000
0+000
0+000

2+000
8+850

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000

2+000
8+850

x
x

x
x

x
x

x
x

Ciek w Hucie Nowej - dz. 39

0+000

1+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+400

x

x

x

x

Opatówka

0+000

26+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

26+500

x

x

x

x

x

Opatówka
Ciek od Lisowa
Kania
Łukawka
Ciek od Jałowęs

26+500
0+000
0+000
0+000
0+000

51+500
10+120
5+219
5+000
6+235

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

26+500
0+000
0+000
0+000
0+000

51+500
10+120
5+219
5+000
6+235

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Ciek od Komornej

0+000

4+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+000

x

x

x

x

x

Ciek od Biskpic
Ciek od Niemienic
Ciek od Żurawnik
Ciek Łyżka
Ciek Łyżka II
Ciek od Daromina
Ciek Tudorówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+960
1+200
3+500
4+250
1+100
4+300
3+050

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+960
1+200
3+500
4+250
1+100
4+300
3+050

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Opatówka

0+000

51+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+900

x

x

Opatówka

0+000

51+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+200

x

x

Opatówka

0+000

51+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+700

Zawidzanka
Atramentówka

0+000
0+000

13+800
0+800

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000

4+500
0+800

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Struga A

0+000

3+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+000

x

x

x

x

x

Struga Doraz

0+000

6+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+200

x

x

x

x

x

x

PLRW20001621992

Opatówka od Żychawy do
ujścia
Opatówka do Żychawy
Potok Lisowski
Opatówka do Żychawy
Opatówka do Żychawy
Opatówka do Żychawy
Opatówka od Żychawy do
ujścia
Opatówka do Żychawy
Opatówka do Żychawy
Opatówka do Żychawy
Opatówka do Żychawy
Opatówka do Żychawy
Potok Lisowski
Opatówka do Żychawy
Opatówka od Żychawy do
ujścia
Opatówka od Żychawy do
ujścia
Opatówka od Żychawy do
ujścia
Zawidzianka
Dopływ spod Sielca
Trześniówka od Karolówki
do ujścia
Prypeć

PLRW2000623152

Smugi

Ciek Kępa Chwałowska

0+000

5+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+400

x

x

x

x

x

PLRW2000623169
PLRW2000623169
PLRW2000623169
PLRW2000623169

Czyżówka
Czyżówka
Czyżówka
Czyżówka

Kanał Ożarów - Wisła
Ciek Sobótka
Kanał Ożarów
Kanał Ożarów

0+000
0+000
0+000
0+000

18+721
2+000
0+432
0+498

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000
0+000
0+000

18+721
2+000
0+432
0+498

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

PLRW20009231499
PLRW2000623146
PLRW20006231489
PLRW2000623146
PLRW2000623146
PLRW2000623146
PLRW20009231499
PLRW2000623146
PLRW2000623146
PLRW2000623146
PLRW2000623146
PLRW2000623146
PLRW20006231489
PLRW2000623146
PLRW20009231499
PLRW20009231499
PLRW20009231499
PLRW20006219169
PLRW20002621952
PLRW200019219699

x

2+500

Czarna Nida do Stokowej

PLRW200062164894

0+000

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

x

0+000

PLRW20006216434

PLRW2000021644339

4+000

x

ŚZMiUW Kielce

PLRW20005216482
PLRW200072164699

PLRW2000021644339

0+000

x

2+500

Dopł spod Zelejowej
(Jaźwiczanka)
Dopływ z Tumlina
Dopł. z Ługów

PLRW200062164431

ŚZMiUW Kielce

0+000

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia
Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna
Zalew Cedzyna na
Lubrzance
Zalew Cedzyna na
Lubrzance
Dopływ spod góry
Zelejowej
Bobrza do Ciemnicy
Morawka

PLRW200082164899

Poz. 4055

x

x
x
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Poz. 4055

RW2000122265689

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Chmielnik
(wg MPHP: Chmielnicka
Rzeka)

0+000

19+050

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

19+050

x

x

x

x

x

RW200017226729

Świerkowiec

Gołębiówka
(wg MPHP Gołebiówka)

0+000

12+692

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

12+692

x

x

x

x

x

RW2000122265689

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

0+000

10+306

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

10+306

x

x

x

x

x

RW200012226856

Mleczka do Łopuszki

45+356

49+743

PZMiUW w
Rzeszowie

45+356

49+743

x

x

x

x

x

0+000

7+233

0+000

7+233

x

x

x

x

x

0+000

18+784

0+000

18+784

x

x

x

x

x

0+000

0+380

0+000

0+380

x

x

x

x

x

0+380

12+823

0+380

12+823

x

x

x

x

x

12+823

16+891

12+823

16+891

x

x

x

x

x

0+000

7+842

0+000

7+842

x

x

x

x

x

0+000

12+138

0+000

12+138

x

x

x

x

x

0+000

9+270

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

9+270

x

x

x

x

x

15+721

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

10+177

x

x

x

x

x

0+000

19+156

x

x

x

x

x

0+000

10+394

x

x

x

x

x

0+000

17+569

x

x

x

x

x

RW2000122265689
RW2000122265689
RW20000226579
RW2000142265699
RW2000122265689

Strug do Chmielnickiej
Rzeki
Strug do Chmielnickiej
Rzeki
zb. Rzeszów
Strug od Chmielnickiej
Rzeki do ujścia
Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Kąkolówka
(wg MPHP: Izwór)
Mleczka
(wg MPHP: Mleczka
Zachodnia)
Piątkówka
(wg MPHP Piątkowa)
Ryjak
(wg MPHP: Ryjak)
Strug
(wg MPHP Strug)
Strug
(wg MPHP Strug)
Strug
(wg MPHP Strug)

Mrowla

Szlachcianka
(wg MPHP: Szlachcianka)

Strug do Chmielnickiej
Rzeki
Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Tatyna
(wg MPHP: Tatyna)
Srebrnik
(wody pozostałe)

RW20001722669

Mrowla

Bratkowski
(wg MPHP: Bratkówka)

RW20001722669

Mrowla

Osina
(wg MPHP: Osina)

RW20001722669

Mrowla

RW20006226594

Malawka (Młynówka)

RW200062265589

Lubcza

RW200062265589

Lubcza

RW2000122265529

Lubenia

RW200062265589

Lubcza

RW200017226749

RW20001722669
RW2000122265689
RW2000122265689

Czarna
(wg MPHP: Osina)
Młynówka Rzeszów
(wg MPHP: Malawka)
Lubcza
(wg MPHP: Lubcza)
Nosowski
(wg MPHP: Nosówka)
Lubenka
(wg MPHP: Lubenia)

0+000

PZMiUW w
Rzeszowie
PZMiUW w
Rzeszowie
PZMiUW w
Rzeszowie
PZMiUW w
Rzeszowie
PZMiUW w
Rzeszowie
PZMiUW w
Rzeszowie
PZMiUW w
Rzeszowie
PZMiUW w
Rzeszowie

PZMiUW w
Rzeszowie
PZMiUW w
Rzeszowie
PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

19+156

0+000

12+817

0+000

17+539

0+000

5+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+400

x

x

x

x

0+000

15+968

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+968

x

x

x

x

x

Niechobrz
(wg MPHP: Niechobrzka)

0+000

5+972

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+972

x

x

x

x

x

Stary Wisłok

Terliczka
(wg MPHP: Terliczka)

0+000

9+461

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+461

x

x

x

x

x

RW200017226729

Świerkowiec

Świerkowiec
(wg MPHP: Świerkowiec)

0+000

10+346

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+346

x

x

x

x

x

RW20006226556

Mogielnica

Mogielnicki
(wg MPHP: Mogielnica)

0+000

7+867

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+867

x

x

x

x

x

x

x

x
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RW200017226749

Stary Wisłok

Stary Wisłok
(wg MPHP: Stary Wisłok)

0+000

28+835

PZMiUW Rzeszów

0+000

28+835

x

RW200017226749

Stary Wisłok

Odnoga Starego Wisłoka

0+000

5+355

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+355

x

PLRW20006226596

Przyrwa

Przyrwa
(wg MPHP: Przyrwa)

0+000

11+094

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+200

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200017219829

Łęg do Turka

Młynówka-Przewrotne (wg
MPHP: Młynówka)

0+000

8+127

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+127

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200019219839

Łęg od Turki do Przyrwy
(bez Przyrwy)

zb. Wilcza Wola

57+676

63+700

PZMiUW Rzeszów

57+676

61+100

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200017218949

Kanał Białoborski

Ligejska Rzeczka (Blizna)

6+369

7+786

PZMiUW Rzeszów

6+369

7+786

x

x

x

x

x

x

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Bystrzyca

0+000

30+526

PZMiUW Rzeszów

0+000

30+526

x

x

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Czarna Rzeka (Bratkowski)

0+000

9+855

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+855

x

x

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Dopływ spod Będziemyśla
(Olchowski) (wody
pozostałe)

0+000

3+213

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+213

x

x

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

0+000

8+098

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+098

x

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

0+000

3+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+400

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

0+000

3+814

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

0+000

2+237

PZMiUW Rzeszów

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

0+000

1+758

RW2000122188689
RW2000122188689

Budzisz
Budzisz

0+000
0+000

RW2000122188689

Budzisz

RW2000122188689

Budzisz

RW2000122188689

Budzisz

RW2000122188689

Budzisz

RW2000122188689

Budzisz

RW2000122188689

Budzisz

RW2000122188689

Budzisz

RW2000122188689

Budzisz

RW20001722669
RW200012218889

Nockowa-Będzienica
(Nockowski)
Nockowa (Dukla)
(wody pozostałe)
Brzeźnik
Wiśniowski
(wody pozostałe)
Rędziny
(wody pozostałe)
Budzisz
Gnojnica
Wola
(wody pozostałe)
m. Gnojnica, dz. 1425 (wody
pozostałe)
Czerwonka (Czerwonek)

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3+814

x

x

x

x

x

0+000

2+237

x

x

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+758

x

x

x

x

x

22+537
9+570

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000

22+537
9+570

x
x

x
x

x
x

x
x

0+000

3+457

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+457

x

x

x

x

x

0+000

0+732

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+732

x

x

x

x

x

0+000

6+978

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+978

x

x

x

x

x

0+000

2+030

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+030

x

x

x

x

x

0+000

1+776

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+776

x

x

x

x

x

0+000

3+039

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+039

x

x

x

x

x

0+000

2+629

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+629

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

0+000

2+329

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+329

x

x

Mrowla
Zawadka

Rzeki
(wody pozostałe)
Poklasne
(wody
pozostałe)
Dopływ z Bud (Podlas)
(wody pozostałe)
Malskówka
(wody pozostałe)
Majchrówka
(wody pozostałe)
Mrowla (Czarna)
Zawadka

19+156
2+443

23+700
4+732

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

19+156
2+443

23+700
4+732

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

RW20006218872

Dopływ z Wiktorca

Dopływ z Wiktorca (Kozi)

0+000

5+918

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+918

x

x

x

x

x

x

RW200017218929

Tuszymka

Tuszymka (Tuszymka Duża)

3+147

32+435

PZMiUW Rzeszów

3+147

32+435

x

x

x

x

x

x

RW200017218929

Tuszymka

0+000

3+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+450

x

x

x

x

RW200017218929

Tuszymka

0+000

4+401

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+401

x

x

x

x

Dopływ z Ograniczek (Bór)
(wody pozostałe)
Dopływ z Przedbórza
(Tuszymka Mała)

x
x

x
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RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z Zagaci
Kamieńskich (Wilcza)
(wody pozostałe)

0+000

1+550

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+550

x

x

x

x

x

RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z Sadykierza (Łazy)
(wody pozostałe)

0+000

2+100

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+100

x

x

x

x

x

RW200014218899

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Wielopolka

12+373

42+400

PZMiUW Rzeszów

12+373

42+400

x

x

x

x

RW20006218874

Dopływ z Brzezówki

Dopływ z Brzezówki (Ropa)
(wody pozostałe)

0+000

4+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+800

x

x

Dopływ z Brzyzny
(wody pozostałe)

0+000

2+840

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+840

x

x

(Granice) (wody pozostałe)

0+000

2+540

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+540

x

x

x

Dział
(wody pozostałe)

0+000

1+220

PZMiUW Rzeszów

0+000

1220

x

x

x

0+000

2+160

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+160

x

x

x

0+000

4+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+000

x

x

x

Wielopolka

42+400

59+816

PZMiUW Rzeszów

42+400

59+816

x

x

x
x

RW200014218899

PLRW200014218899

RW200014218899

RW200014218899

RW200014218899
RW200012218852

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia
Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia
Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia
Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia
Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia
Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Dopływ w Chechłach
(Bajkówka) (wody
pozostałe)
Dopływ ze Stasiówki
(Kalitówka) (wody
pozostałe)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Dopływ z Łączek
Kucharskich (Rzeczyna)
(wody pozostałe)

0+000

4+749

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+749

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

m. Niedźwiada, dz. 5208
(wody pozostałe)

0+000

1+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+450

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Niedźwiadka

0+000

7+556

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+556

x

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Dopływ z Rzek (Możybób)
(wody pozostałe)

0+000

4+010

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+010

x

x

x

x

Osina (wody pozostałe)

0+000

1+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+500

x

x

x

0+000

4+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+000

x

x

x

x

x

0+000

4+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+700

x

x

x

x

x

Malanka

0+000

6+092

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+092

x

x

x

x

x

RW200012218852
RW200012218852
RW200012218852
RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich
Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich
Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich
Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Broniszowianka
(wody pozostałe)
Zapolanka
(wody pozostałe)

x

x

x
x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Brzezinka-Dopływ z
Pogwizdowa (Brzezinka)

0+000

12+145

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+145

x

x

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Iwierna
(wody pozostałe)

0+000

6+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+600

x

x

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Dopływ z Sośnic (Sośnice)
(wody pozostałe)

0+000

3+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+700

x

x

x

x
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Dopływ z Bukowiny
(Bukowina) (wody
pozostałe)
Brzeźnica od źródeł do
Dopływ z Baja (Baj) (wody
Dopł. z Łączek Kucharskich
pozostałe)
Brzeźnica od źródeł do
Podliwek (Liwek)
Dopł. z Łączek Kucharskich
Dopływ z Bucz
Brzeźnica od źródeł do
(Stachorówka) (wody
Dopł. z Łączek Kucharskich
pozostałe)
Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Poz. 4055

0+000

3+250

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+250

x

x

x

x

0+000

3+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+600

x

x

x

x

0+000

5+939

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+939

x

x

x

0+000

3+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+450

x

x

x

x

x

x

x

x

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Dopływ z Budzisza
(Nawsie) (wody pozostałe)

0+000

3+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+700

x

x

Budzisz
Zrzutowy
Pustyński
Dąbrówka
Dziki
Śnieżka
Lignoza
Nagoszanka
Bobrowski

0+000
0+000
0+000
7+565
0+000
3+598
0+000
0+000
0+000

10+400
1+632
6+450
13+737
3+546
6+742
4+051
8+215
12+149

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
0+000
7+565
0+000
3+598
12+624
0+000
0+000

10+400
1+632
6+450
13+737
3+546
6+742
24+184
8+215
12+149

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Wielopolka

0+000

12+373

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+373

x

x

x

x

RW200012218889

Rzeka
Rzeka
Rzeka
Zgórska Rzeka
Zgórska Rzeka
Zgórska Rzeka
Tuszymka
Pastyrniak
Skodzierska
Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia
Zawadka

0+000

15+476

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+476

x

x

x

x

RW200012218889

Zawadka

0+000

3+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+700

x

x

x

RW20006218729
RW20006218729
RW2000621869

Potok Chotowski
Potok Chotowski
Dulcza

0+000
0+000
0+000

14+770
9+099
18+200

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
0+000

14+770
9+099
18+200

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

RW2000621869

Dulcza

Zawadka
Dopływ z Przymiarek,
m. Paszczyna, dz. 1525
Lubzina
(wody pozostałe)
Chotowski
Machowski
Dulcza
Przymiarki Dopływ spod
góry Chrząszczówki m.
Pilzno dz. 1531
(wody pozostałe)

0+000

5+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+700

x

x

x

x

x

0+000

9+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+500

x

x

x

x

x

0+000

7+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+200

x

x

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000

22+130
10+294
8+888
0+257

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
0+000
0+000

22+130
10+294
8+888
0+257

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

0+000

2+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+700

x

x

x

x

RW200012218852
RW2000122187729
RW2000122187729
RW2000122187729
RW200017217469
RW200017217469
RW200017217469
RW200017218929
RW200017218912
RW200017218789
RW200014218899

RW2000621869

Dulcza

RW2000621869

Dulcza

RW200017218769
RW200017218769
RW200017218769
RW200017218769

Grabinka
Grabinka
Grabinka
Grabinka

RW200017218769

Grabinka

Rzeka Zwiernicka dz. 1137,
2459/5, /4, /3, /2 m. Łęki
Dolne, dz 46 m. Zwiernik z
dopływami (wody
pozostałe)
Średnia dz. 2106, m. Łęki
Górne, dz.2 m.Zwiernik z
dopływami
(wody pozostałe)
Grabinka
Wiewiórski
Wsiowa
Przemes (Jasionna)
Dopływ spod Piasków
Jawornik m. Czarna
dz. 57 m. Jawornik Stary
(wody pozostałe)

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
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RW200012218549
RW2000122185929

Gogołówka
Słotówka

Gogołówka
Słotowski

0+000
0+000

8+723
8+700

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000

8+723
8+700

x
x

x
x

x
x

x
x

RW2000122185929

Słotówka

Dopływ spod Osin dz. 706
m. Słotowa, Zagórze (wody
pozostałe)

0+000

1+580

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+580

x

x

x

x

RW200062187129

Dopływ z Lipin

Żabnik dz. 657 m. Lipiny
(wody pozostałe)

0+000

3+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+500

x

x

x

x

RW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

0+000

3+100

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+100

x

x

x

x

RW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

0+000

5+100

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+100

x

x

x

x

RW2000122185369

Dębówka

0+000

2+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+500

x

x

x

x

RW2000122185369

Dębówka

0+000

2+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+300

x

x

x

x

RW200012218552

Słony

0+000

8+329

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+329

x

x

x

x

RW200012218589

Jodłówka

0+000

3+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+000

x

x

x

x

RW200012218589

Jodłówka

0+000

2+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+500

x

x

x

x

RW200012218569

Kamienica

Dopływ z Gębiczyny
dz. 295 m. Siedliska Bogusz
(wody pozostałe)

0+000

3+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+200

x

x

x

x

RW200017227189
RW20001622692
RW20001722732
RW200017227899
RW2000172276
RW200017227129
RW200017227129
RW20001722729
RW20001722748
RW20001722736
RW200017227899

Błotnia
Leszczynka
Jagódka
Rudnia
Kłysz
Lubinka
Lubinka
Złota I
Żyłka
Malinianka
Rudnia
Dopł. spod Chałupek
Dębniańskich
Tartakówka
Trzebośnica od Krzywego
do ujścia
Trzebośnica do Krzywego
Złota II
Złota I
Złota II
Młynówka
Stary Wisłok
Kosinka
Mleczka do Łopuszki
Kosinka

Błotnia
Grodziszczanka
Jagoda
Groble (Kanał A)
Kłyż
Lubinka
Lubinka
Luchówka
Łowisko
Malinianka
Niedźwiedź

0+000
0+000
0+000
3+638
4+007
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
6+239

17+561
16+667
9+118
8+748
13+509
17+138
17+138
0+330
12+569
13+147
9+646

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
0+000
3+638
4+007
0+000
15+104
0+000
0+000
0+000
6+239

17+561
16+667
9+118
8+748
13+509
7+792
17+138
0+330
12+569
13+147
9+646

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Przyrwa

0+000

9+581

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+581

x

Tarlaka

0+000

16+202

PZMiUW Rzeszów

0+000

16+202

x

Trzebośnica

0+000

37+024

PZMiUW Rzeszów

0+000

24+641

Trzebośnica
Złota
Złota Rzeka
Z-1
Fabryczny
Glemieniec
Graniczny
Husówka
Kosinka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
3+051
0+000

37+024
15+142
18+086
7+195
7+419
6+682
10+363
10+978
12+721

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

24+641
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
3+051
0+000

37+024
15+142
18+086
7+195
7+419
6+682
10+363
10+978
12+721

RW20001722714
RW200017227469
RW200019227499
RW200017227449
RW200017227349
RW20001722729
RW200017227349
RW2000172267549
RW200017226749
RW200016226789
RW200012226856
RW200016226789

Dopływ z Grabówki
dz. 41 m. Podgrodzie
(wody pozostałe)
Dębrna m. Brzostek, Nawsie
Brzosteckie (wody
pozostałe)
Biedoszyce
dz.858/1, 849/1
m. Dębowa
(wody pozostałe)
Nowiny dz.850 m. Dębowa
(wody pozostałe)
Słony
Dopływ spod Wisowej m.
Jodłowa
(wody pozostałe)
dz. 4912, m. Jodłowa (wody
pozostałe)

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
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Kraczkowski
Krzywy
Markówka
Mikośka
Młynówka

0+000
0+000
9+452
0+000
0+000

8+650
7+480
17+344
9+321
10+081

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
9+452
0+000
0+000

8+650
7+480
17+344
9+321
10+081

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Pogwizdówka

0+000

5+837

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+837

x

x

x

x

Pustka
Sawa
Medynka
Żołynianka
Jeżówka (Głęboka)
Rudnia
Świerkowiec
Trzybnik
Turka
Kamionka (Kamieniec)
Kamionka (Kamieniec)
Malinowski Potok
(Malinowski)
Malinowski Potok
(Malinowski)

0+000
0+000
37+024
0+000
11+289
16+172
10+345
0+000
9+258
0+000
0+000

2+023
24+361
40+880
10+790
17+403
22+845
19+016
8+404
17+059
12+840
12+840

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
37+024
0+000
11+289
16+172
10+345
0+000
9+258
0+000
3+200

2+023
24+361
40+880
10+790
17+403
22+845
19+016
8+404
17+059
3+200
12+840

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

0+000

14+750

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+581

x

0+000

14+750

PZMiUW Rzeszów

4+581

14+000

RW200016226769
RW200016226769
RW200017227449
RW2000172267729
RW200017227899
RW200017227899
RW200017226729
RW200017227449
RW200017219829
RW200012223572
RW200012223572

Sawa
Trzebośnica do Krzywego
Markówka
Mikośka
Młynówka
Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka
Sawa
Sawa
Trzebośnica do Krzywego
Żołynianka
Rudnia
Rudnia
Świerkowiec
Trzebośnica do Krzywego
Łęg do Turka
Kamieniec
Kamieniec

RW20006224969

Potok Malinowski

RW20006224969

Potok Malinowski

RW20006224581

Zalesie do granicy państwa

Zalesie

0+000

11+290

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+900

x

RW20001622512
RW20001622512
RW200016225329
RW200016225329
RW200016225329
RW200016225329
RW200016225329
RW200016225329
RW2000162268849

Żurawica
Żurawica
Rada
Rada
Rada
Rada
Rada
Rada
Jodłówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

9+300
9+300
27+700
27+700
27+700
27+700
15+960
15+960
15+800

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
3+200
0+000
4+250
16+227
22+677
0+000
3+100
0+000

3+200
8+755
4+250
16+227
22+677
27+000
3+100
10+000
14+200

x
x
x
x
x
x
x
x
x

RW2000162268849

Jodłówka

Żurawianka
Żurawianka
Rada
Rada
Rada
Rada
Olszyna
Olszyna
Jodłówka
Wólka ( Świebodna)
(wody pozostałe)
dz. nr ewid.: 156, 2604,
40/2, 40/1, 851 ,96
Kanał Bucowski - od granicy
państwa

0+000

5+980

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+800

x

0+000

12+510

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+510

x

Kanał Ulgi

0+000

13+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+100

x

x

Kanał Ulgi

0+000

13+400

PZMiUW Rzeszów

5+100

6+700

x

x

Kanał Ulgi

0+000

13+400

PZMiUW Rzeszów

6+700

13+400

x

x

x

x

0+000

8+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+400

x

x

x

x

0+000
0+000

10+250
10+250

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
2+100

2+100
10+250

x
x

x
x

x
x

0+000

15+020

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+020

x

0+000

1+960

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+960

0+000
0+000

6+940
17+840

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000

6+940
17+840

RW200019226739

RW200012223558
RW200012223558

Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi
Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi
Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi
Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi
Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi
Cygański Potok
Cygański Potok

RW200019225299

Wisznia

RW200017225269
RW200017225269
RW200017225269
RW200017225269
RW200017225269

RW2000162252329
RW200016225292
RW20001722554

Kowaliki od granicy
państwa
Potok Nienowicki
Potok Motwica

Krzywula - od granicy
państwa
Rzeka (Cygański)
Rzeka (Cygański)
Wisznia - od granicy
państwa
Kowaliki - od granicy
państwa
Nienowicki
Mutwica (Motwica)

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
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RW200016225529
RW200016225529
RW200016225529

Łęg Rokietnicki
Łęg Rokietnicki
Łęg Rokietnicki

Łęg Rokietnicki
Łęg Rokietnicki
Łęg Rokietnicki

0+000
0+000
0+000

32+150
32+150
32+150

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
13+200
25+240

13+200
25+240
29+000

RW200016225529

Łęg Rokietnicki

Dopływ w Rudołowicach
(Rudołowski)

0+000

4+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+600

x

RW200016225529
RW20006224989
RW200015223999

Łęg Rokietnicki
Bonie
San od Olszanki do Wiaru

0+000
0+000
0+000

1+610
10+800
4+600

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
0+000

1+610
10+800
4+600

x
x
x

x
x

RW200015223999

San od Olszanki do Wiaru

Kanał Ulgi od Łęgu
Bonie (Jawor)
Kurcianka (Ostrów)
Dopływ w Korytnikach
(Korytniki)

0+000

4+900

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+900

x

x

x

Sielec

0+000

2+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+400

x

x

Czerwony Potoczek
(Czerwony)

0+000

5+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+200

x

Kreca ( Zalasek)

0+000

5+100

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+600

x

x

x

x

Kreca ( Zalasek)

0+000

5+100

PZMiUW Rzeszów

0+600

5+100

x

x

x

x

x

Huczki (Krównicki)
Mleczka
(Mleczka Kańczudzka)
Dopływ z Pasterników dz. nr
ewid. 1732
(wody pozostałe)
Husówka

0+000

10+820

PZMiUW Rzeszów

3+820

10+820

x

x

x

x

25+400

45+356

PZMiUW Rzeszów

25+400

40+000

x

x

x

0+000

2+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+600

x

x

0+000

3+051

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+051

x

x

Mleczka
(Mleczka Kańczudzka)

0+000

25+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

25+400

x

x

Mleczka Wschodnia
(Mleczka Zarzecka)

0+000

17+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+570

x

x

Mleczka Wschodnia
(Mleczka Zarzecka)

0+000

17+300

PZMiUW Rzeszów

11+570

17+300

x

x

x

Mleczka Zarzecka

17+300

33+800

PZMiUW Rzeszów

17+300

32+000

x

x

x

Węgierka

0+000

11+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+400

x

Markówka
Nowosiółka
Mirociński
Strzyganka
Przykopa
Rączyna (Pantalówka)
Lubienia ( Lubenia)
Zagorelnia (Pawłowa)
Lubinka
Złota (Złota Rzeka)

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
9+187
30+450

9+452
9+863
12+740
11+280
19+500
14+300
20+000
9+200
15+104
34+811

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
9+187
30+450

9+452
9+863
12+740
8+452
18+500
12+800
16+630
8+000
15+104
34+811

x
x
x

Czerniawa (Czerniawka)
(wody pozostałe)

0+000

6+990

PZMiUW Rzeszów

0+000

Bachorka

0+000

3+190

PZMiUW Rzeszów

Lubaczówka

0+000

35+576

PZMiUW Rzeszów

RW200016225132

Wiar od granicy państwa do
ujścia
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
San od Tyrawki do
Olszanki
Huczki

RW200012226856

Mleczka do Łopuszki

RW200012226856

Mleczka do Łopuszki

RW200012226856

RW200016226869
RW2000162268929
RW200016226894
RW200016226898
RW200017225749
RW200016226888
RW20001722589
RW20001722589
RW200017227129
RW20001722729

Mleczka do Łopuszki
Mleczka od Łopuszki do
ujścia z Mleczką
Wschodnią od Węgierki
Mleczka od Łopuszki do
ujścia z Mleczką
Wschodnią od Węgierki
Mleczka od Łopuszki do
ujścia z Mleczką
Wschodnią od Węgierki
Mleczka Wschodnia do
Węgierki
Mleczka Wschodnia do
Węgierki
Markówka
Nowosiółka
Mirociński
Strzyganka
Przykopa
Pantalówka
Lubienia
Lubienia
Lubinka
Złota I

RW20001722576

Czerniawa

RW2000172256769

Bachorka
Lubaczówka od Łukawca
do ujścia

RW2000922499
RW20001522379
RW20001522379
RW20001522379

RW200019226899

RW200019226899

RW200019226899
RW2000162268829
RW2000162268829

RW200019225699

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

5+300

x

x

x

x

0+000

3+190

x

0+000

35+576

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
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RW200017225678

Starycz

RW200017225689
RW200017225689

Radawka
Radawka

RW200017225689

Radawka

RW200017225589

Wyrwa

RW200017225729

Szewnia

RW200017225729

Szewnia

RW200017225574

Starorzecze Szkła

RW200019225499

Szkło od granicy państwa
do ujścia

RW2000162254529

Jaworowski

RW200016225249
RW200016225249

Młynówka
Młynówka

RW200012223556

Laskowska Rzeka

RW20009224571
RW20009224571
RW20009224571
RW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

RW200012223699

Stupnica

RW200012223699

Stupnica

RW2000922499
RW2000192259
RW200017225729
RW2000192259
RW200017225729
RW200019225699
RW200019225659

Wiar od granicy państwa do
ujścia
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
Szewnia
San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka
Szewnia
Lubaczówka od Łukawca
do ujścia
Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Starycz
dz. nr ewid. 367
(wody pozostałe)
Radawka
Bechy (Pech)
Ruczkałka
dz. nr ewid. 1338
obr. Mołodycz
(wody pozostałe)
Wyrwa (Olchowiec)
Szewnia
( Szewnia - Miłka)
(Dopływ spod Sitnik)
Tywonia
(wody pozostałe)
Szkło (stare koryto)
(Starorzecze Szkła)
(wody pozostałe)
Szkło (Szkło - od granicy
państwa)

Poz. 4055

0+000

13+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+400

x

0+000
0+000

17+500
9+094

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000

8+500
9+094

x
x

0+000

4+770

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+000

x

0+000

16+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+500

0+000

21+940

PZMiUW Rzeszów

0+000

21+940

0+000

6+475

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+157

0+000

3+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+000

0+000

40+160

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+155

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+155

Młynówka (Kołomiejski)
Młynówka (Kołomiejski)
Laskowska Rzeka
(Dąbrowa)

0+000
0+000

12+200
12+200

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
5+000

5+000
12+200

0+000

9+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

Huwniki

0+000

3+600

PZMiUW Rzeszów

Dopływ spod Hip (Sólca)

0+000

2+577

0+000

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

9+600

x

x

x

x

x

0+000

3+600

x

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+577

x

x

x

4+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+550

x

0+000

4+300

PZMiUW Rzeszów

1+550

4+300

x

0+000

0+650

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+650

x

x

x

x

x

0+000

0+530

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+530

x

x

x

x

x

0+000

5+024

PZMiUW Rzeszów

x

x

Kanał PI

0+000

1+570

PZMiUW Rzeszów

x

x

x

Kanał PI

1+570

3+250

PZMiUW Rzeszów

x

x

x

Kanał PII

0+000

3+600

PZMiUW Rzeszów

x

x

x

x

Kanał PII

3+600

5+020

PZMiUW Rzeszów

x

x

x

x

Lubaczówka

35+576

49+292

PZMiUW Rzeszów

40+500

49+292

x

Lubaczówka

49+292

76+294

PZMiUW Rzeszów

49+292

76+294

x

Dopływ z Pacławia
(Nowe Sady)
Dopływ z Pacławia
(Nowe Sady)
bez nazwy
dz. nr ewid. 417
obr. Stara Bircza
(wody pozostałe)
bez nazwy
dz. nr ewid. 294
obr. Stara Bircza
(wody pozostałe)
Dopływ z Malhowic (wody
pozostałe)

x

x

x

x

Jaworowski (Stawisko - od
granicy państwa)

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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RW2000172282749
RW2000172282729
RW2000172282729
RW200017228269
RW200017228269
RW200016228249
RW200016228249
RW200016228249
RW200016228232
RW200016228232
RW200016228232
RW200017225496
RW20001622546
RW200016225449

Bachorka
Łukawiec
Przerwa
Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca
Sołotwa do Glinianki
Świdnica
Sołotwa do Glinianki
Sołotwa do Glinianki
Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca
Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca
Zamiło z Czerteżem
Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia
Wirowa od Kaflewy do
Łówczanki
Wirowa do Kaflewy
Tanew do Łosinieckiego
Potoku
Paucza
Różaniec
Różaniec
Łówczanka
Łówczanka
Brusienka
Brusienka
Brusienka
Wirowa do Kaflewy
Wirowa do Kaflewy
Wirowa do Kaflewy
Potok Laszkowski
Grodzisko
Łazanka

RW2000162256529

Przerwa

RW200019225659
RW2000162256469
RW2000162256489
RW2000162256469
RW2000162256469
RW200019225659

RW200019225659
RW200016225629
RW20001922835
RW20001922825
RW200016228232
RW20007228169

RW200019225659
RW2000162254321
RW200019225659
RW200014226499

RW200014226499

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca
Dopływ spod Wielkich
Oczu do granicy państwa
Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca
Stobnica od Łądzierza do
ujścia
Stobnica od Łądzierza do
ujścia

Poz. 4055

Bachorka
Łukawiec
Przerwa

3+190
0+000
0+000

14+342
9+796
18+084

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

9+328
0+000
0+000

14+342
7+300
17+454

x
x

Sołotwa

0+000

14+850

PZMiUW Rzeszów

0+000

14+850

x

Sołotwa
Świdnica
Papiernia
Radruż-Baszenka

14+850
0+000
0+000
0+000

23+412
15+998
13+183
4+377

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

14+850
0+000
0+000
0+000

23+412
13+375
11+600
4+377

Ciek A

0+000

4+456

PZMiUW Rzeszów

0+000

Ciek A

0+000

4+456

PZMiUW Rzeszów

Zamiła

0+000

6+885

Wirowa

8+320

Wirowa

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

2+656

x

x

x

3+500

4+456

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+100

x

x

12+704

PZMiUW Rzeszów

8+320

12+704

x

x

12+704

18+500

PZMiUW Rzeszów

12+704

18+500

x

x

Wirowa

18+500

36+902

PZMiUW Rzeszów

18+500

36+902

Krwawica

0+000

2+716

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+716

Paucza
Różaniec
Lubówka
Łówcza
Buszcza
Brusienka
Brusienka
Niemstówka
Kanał P
Parchówka
Jasienica
Laszkowski
Grodzisko
Łazanka
Ciek Oleszyce
(wody pozostałe)

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

14+650
14+987
12+398
17+910
17+216
23+185
23+185
6+355
7+213
9+192
8+599
13+390
11+233
11+652

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
12+500
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
4+668

0+578
3+120
12+398
12+018
9+558
7+903
16+100
6+355
7+213
9+192
8+599
13+390
5+800
11+652

0+000

4+952

PZMiUW Rzeszów

0+000

Ciek Młodów
(wody pozostałe)

0+000

3+723

PZMiUW Rzeszów

Ciek Robak
(wody pozostałe)

0+000

3+946

Ciek Zawadówka
(wody pozostałe)

0+000

Stobnica
"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 920, 279
m. Domaradz

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

*

*

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

2+800

x

PZMiUW Rzeszów

2+700

3+300

3+345

PZMiUW Rzeszów

2+815

3+345

18+471

26+904

PZMiUW Rzeszów

18+471

26+904

0+000

4+666

PZMiUW Rzeszów

0+000

x

x

x
x
x
x
x

x

4+000

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

*

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
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2606, 2762/2
m. Lutcza

RW200012226469
RW2000122264529
RW20001222644

Golcówka
Rosielna
Stobnica do Łądzierza

Golcówka
Rosielna
Stobnica do Łądzierza

0+000
0+000
26+904

10+604
11+232
46+944

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
26+904

10+604
11+232
46+944

x
x
x

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Łądzierz (Drożdżalowski)

0+000

8+110

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+110

x

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Dopływ z Orzechówki
(Orzechowski)

0+000

7+031

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+031

x

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Pietrykówka (Sietnica)

0+000

9+959

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+959

0+000

3+851

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+000

7+476

PZMiUW Rzeszów

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3+851

x

x

x

x

0+000

7+476

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

"ciek pozostały"
dz. nr 2477/11, 2477/12,
1773, 1860
w m. Brzozów (Fugas )
Leluta

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Niebocki potok (Grabówka)

0+000

8+935

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+935

x

x

RW20001222629
RW20001222629
RW200012226198

Morwawa (Tabor)
Klimkówka (Morwawa)
Malinówka (Jabłonka)
Dopływ w Haczowie
(Trześniówka)
Nowa Rudzinka
Hrabeń

1+832
0+000
0+000

7+768
0+692
6+885

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

1+832
0+000
0+000

7+768
0+692
6+885

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

0+000

4+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+800

x

x

x

x

x

1+784
0+000

2+381
4+109

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

1+784
0+000

2+381
4+109

x

x

x
x

x

x
x

Młynówka

0+000

1+847

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+847

x

x

x

x

x

x

RW2000122261929
RW2000122261929
RW2000122261929
RW2000122261899
RW2000122261899
RW2000122261899

Morwawa
Morwawa
Malinówka
Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku
Rudzinka
Rudzinka
Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku
Zmienniczka
Zmienniczka
Zmienniczka
Pielnica
Pielnica
Pielnica

Zmienniczka
Marciszewski
Górki
Pielnica
Garłowiec
Kurowy

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

12+090
3+373
4+533
29+000
3+065
3+377

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

12+090
3+373
4+533
29+000
3+065
3+377

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

RW2000122261899

Pielnica

Głęboki potok (Głęboki)

0+000

5+247

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+247

x

x

x

x

x

x

Pielnica

Rów Garłowiec
dz. nr ew. 1162
m. Posada Jaćmierska

0+000

0+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+500

x

x

x

0+000

1+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+200

x

x

x

0+000

1+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+300

x

x

x

0+000

7+247

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+247

x

x

x

x

x

x

0+000

3+044

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+044

x

x

x

x

x

x

0+000

7+076

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+076

x

x

x

x

x

x

RW2000142263337
RW200012226194
RW200012226194
RW2000142263337

RW2000122261899

RW2000122261899

Pielnica

RW2000122261899

Pielnica

RW2000122261899

Pielnica

RW2000122261899

Pielnica

RW20001222329

Sanoczek

Graniczny
dz. nr ew. 1207, 1
m. Zarszyn,
dz. nr ew. 2837/1
m. Besko
Zawisłocze
dz. nr ew. 1210
m. Posada Jaćmierska
dz. nr ew. 27
m. Zarszyn
Siedliska
(Siedliczka Płn.)
Siedliszczka
(Siedliczka Płd.)
Różowy (Rossawa)

x

x
x

x
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RW20001222329

Sanoczek

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 240
w m. Jurowce - Popiele

0+000

2+411

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+411

x

x

x

x

x

RW20001222329

Sanoczek

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 13
w m. Kostarowce - Mątwica

0+000

2+821

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+821

x

x

x

x

x

RW20001222329

Sanoczek

0+000

3+702

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+702

x

RW20001222329

Sanoczek

0+000

6+802

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+802

RW20001222329

Sanoczek

0+000

1+089

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW20001222329

Sanoczek

0+000

1+604

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+755

0+000

RW200012223189

Płowiecki

RW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

RW2000122233299

Tyrawka

RW20001422299

Osława od Rzepedki do
ujścia

RW200012226332

Marcinek

RW200012218469

Chlebianka

RW200012218469

Chlebianka

RW200012218469

Chlebianka

RW200012218469

Chlebianka

RW200012218469

Chlebianka

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 138, 288
w m. Sanoczek
Sołotwina
(Miaszowski)
"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 535, 11/1
w m. Pobiedno
"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 1123
w m. Bukowsko
"ciek pozostały"
dz. nr ew. 1482, 1562/2,
1130/1, 2182/7, 1130/2,
1130/15, 1130/16, 1130/19,
1130/20, 1130/21
w m. Sanok - Dworzysko
"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 210
w m. Załuż
"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 1152
w m. Tyrawa Wołoska
"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 2991
w m. Czaszyn Zagórz
wg MPHP Marcinek
(Marcinek)
wg MPHP Chlebianka
(Chlebianka)
wg MPHP Dopływ z
Leśniówki
(Czarne Błoto)
wg MPHP Dopływ z
Nienaszowa, bez nazwy
(bez nazwy dz. 266, 533 m.
Poraj )
(wody pozostałe)
wg MPHP Dopływ z
Nienaszowa
(bez nazwy dz. 416, 358 m.
Poraj )
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy dz. 282,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1+089

x

x

x

x

x

0+000

1+604

x

x

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+755

x

x

x

x

1+044

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+044

x

x

x

x

x

0+000

3+114

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+114

x

x

x

x

x

0+000

1+899

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+899

x

x

x

x

x

0+000

10+522

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+522

x

x

x

x

x

x

x

0+000

14+396

PZMiUW Rzeszów

0+000

14+396

x

x

x

x

x

x

x

0+000

10+066

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+066

x

x

x

x

x

x

x

0+000

2+267

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+267

x

x

x

x

x

x

0+000

1+212

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+212

x

x

x

x

x

x

0+000

0+695

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+695

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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m. Poraj )
(wody pozostałe)

RW2000122184589

Bóbrka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW20001222629

Morwawa

RW20001222629

Morwawa

RW20001222629

Morwawa

RW20001222629

Morwawa

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP Bóbrka
(Boberka )
wg MPHP Lubatówka
(Lubatówka)
wg MPHP Olszyny
(Badoń)
wg MPHP Iwoniczanka
(Iwoniczanka)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy, dz. 3261,
m. Lubatowa)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy,
dz. 1827,1828/1,1828/2 m.
Lubatówka,
dz. 1872/1, 1872/2,
m. Jasionka,
dz. 3869,
m. Lubatowa)
(wody pozostałe)
bez nazwy dz. 6580, m.
Lubatowa
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy dz. 5370, m.
Lubatowa)
(wody pozostałe)
wg MPHP Dopływ spod
Winiarskiej Góry
(bez nazwy dz. 1484/2, m.
Lubatówka)
(wody pozostałe)

0+000

8+480

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+480

x

x

x

x

x

x

x

0+000

28+795

PZMiUW Rzeszów

0+000

28+795

x

x

x

x

x

x

x

0+000

8+457

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+457

x

x

x

x

x

x

x

0+000

13+918

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+918

x

x

x

x

x

x

x

0+000

1+050

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+050

x

x

x

x

x

x

0+000

1+780

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+780

x

x

x

x

x

x

0+000

0+830

PZMiUW Rzeszów

0+830

0+830

x

x

x

x

x

x

0+000

0+260

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+260

x

x

x

x

x

x

0+000

0+382

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+382

x

x

x

x

x

x

wg MPHP Morwawa,
Rudawa, bez nazwy
(Tabor)

0+000

1+832

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+832

x

x

x

x

x

x

x

wg MPHP Morwawa,
Rudawa, bez nazwy
(Tabor)

7+768

29+057

PZMiUW Rzeszów

7+768

29+057

x

x

x

x

x

x

x

0+000

2+811

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+811

x

x

x

x

x

x

0+692

14+502

PZMiUW Rzeszów

0+692

14+502

x

x

x

x

x

x

x

0+000

4+383

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+383

x

x

x

x

x

x

x

wg MPHP Morwawa
(Tabor II
dz. 670, 692,
m. Królik Polski,
dz. 29,38,66,48
m. Królik Wołoski)
wg MPHP Klimkówka
(Morwawa )
wg MPHP bez nazwy
(Kompacha 1)
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Poz. 4055

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP Średnia, Dopływ
spod Głębokiego, bez nazwy
(Raczta)

0+000

8+052

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+052

x

x

x

x

x

x

x

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP Średnia
(Bartoszów)

0+000

3+327

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+327

x

x

x

x

x

x

x

Morwawa

wg MPHP Kościółkowa
Woda
(Kościółkowa Rzeka
m. Klimkówka)
(wody pozostałe)

0+000

2+050

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+050

x

x

x

x

x

x

RW200012226194

Rudzinka

wg MPHP Rudzinka, bez
nazwy
(Nowa Rudzinka)

0+000

6+752

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+752

x

x

x

x

x

x

x

RW2000122263336

Bierska

0+000

5+089

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+089

x

x

x

x

x

x

x

RW2000122263336

Bierska

0+000

3+732

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+732

x

x

x

x

x

x

RW200012226334

Bajdowianka

0+000

6+044

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+044

x

x

x

x

x

x

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

0+000

2+117

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+117

x

x

x

x

x

x

RW200012226334

Bajdowianka

0+000

0+341

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+341

x

x

x

x

x

x

RW200012226334

Bajdowianka

0+000

0+930

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+930

x

x

x

x

x

x

Ślączka

wg MPHP Ślączka, Dopływ
z Korzenicy, bez nazwy
(Śmierdziączka)

0+000

8+587

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+587

x

x

x

x

x

x

x

Ślączka

wg MPHP Dopływ z
Wytrząski, bez nazwy
(Flusy
(Ślączka))

0+000

4+359

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+359

x

x

x

x

x

x

x

RW20001222629

RW2000122263149

RW2000122263149

wg MPHP Bierska
(Bierska)
wg MPHP bez nazwy
(Czarny Potok
m. Odrzykoń )
(wody pozostałe)
wg MPHP Bajdowianka
(Młynówka (Przybówka))
wg MPHP Nieplanka
(Nieplanka
m. Przybówka)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz.841/2,
m. Przybówka,
dz. nr 200,202
m. Wojaszówka)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz.845,
m. Przybówka)
(wody pozostałe)

x
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RW2000122263149

Ślączka

RW200062184729

Szebnianka

RW200012226338

Merla

RW200012226389

Kopytko

RW200012226489

Krościenka

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

RW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

wg MPHP Ślączka
(Olszyny część. cz. 1586
Krosno,
dz. 2652, 2509/1, 2509/2,
m. Korczyna,
dz.617,
m. Kombornia)
(wody pozostałe)
wg MPHP Szebnianka
(Szebnianka)

Poz. 4055

0+000

5+790

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+790

x

x

0+000

2+522

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+522

x

x

wg MPHP Merla
(Rzepniczanka)

0+000

8+948

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+948

x

wg MPHP Kopytko
(Kopytko (Wysoka))

12+624

24+184

PZMiUW Rzeszów

12+624

24+184

2+451

8+314

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+000

3+840

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+540

0+000

wg MPHP Krościenka
(Krościenka)
wg MPHP Czarny Potok
(Średni
dz. 143,
m. Odrzykoń)
(wody pozostałe)
wg MPHP Małka
(Małka
dz. 1380,
m. Odrzykoń,
dz. 333, m. Krosno)
(wody pozostałe)
wg MPHP Marzec
(Marzec
m. Krosno)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(Ropa
dz. 60,
m. Odrzykoń,
dz. 246
m. Potok)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz. 5381. 4871,
m. Krościenko Wyżne,
dz. 810,
m. Iskrzynia, Krościenko
Wyżne)
(wody pozostałe)
wg MPHP Dopływ z
Frankowej
(bez nazwy,
dz. 607,
m. Zboiska)
(wody pozostałe)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8+314

x

x

x

x

x

x

0+000

3+840

x

x

x

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+540

x

x

x

x

x

x

1+487

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+487

x

x

x

x

x

x

0+000

3+807

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+807

x

x

x

x

x

x

0+000

3+125

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+125

x

x

x

x

x

x

0+000

1+603

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+603

x

x

x

x

x

x

x
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RW2000142184599

RW2000122184549

RW200012226312

RW200014226399

RW200012218292
RW200012218292
RW200012218469
RW2000122182899
RW2000122182899
RW2000122182899

RW2000122182899

RW200014218299
RW200062184729
RW2000122182949

– 107 –

wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz. 31,
Jasiołka od Panny do
m. Równe,
Chlebianki
dz. 165,
m.Wietrzno)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
Jasiołka od Panny do
dz. 407, 2612,
Chlebianki
m. Równe)
(wody pozostałe)
wh MPHP bez nazwy
(bez nazwy
Jasionka
dz. 1935,
m. Jasionka)
(wody pozostałe)
wg MPHP Przecznica
(Przecznica
dz. 3673,
Przecznica
m. Krościenko Wyżne, dz.
362/12,737/4,
m. Targowiska)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(Kamionka
Wisłok od Czarnego Potoku
dz. 794/2,
do Stobnicy
m. Łączki Jagiellońskie)
(wody pozostałe)
Młynówka
wg MPHP Młynówka
wg MPHP "bez nazwy"
dz. 321
Młynówka
m. Bączal Dolny
(wody pozostałe)
Chlebianka
wg MPHP - Chlebianka
Olszynka
wg MPHP - Olszynka
Olszynka
wg MPHP - Czermianka
wg MPHP Jabłonka
dz. nr 489
Olszynka
m. Jabłonica
(wody pozostałe
wg MPHP "Dopływ z
Lisowa"
Olszynka
dz. 334
m. Siepietnica, Lisów (wody
pozostałe)
Ropa od Sitniczanki do
wg MPHp Kunowski
ujścia
Szebnianka
wg MPHP Szebnianka
Bednarka od dopł. z
Pogorzyny do ujścia

Dębinka wg MPHP "Dopływ
spod Bednarskich"
(wody pozostałe)

Poz. 4055

0+000

2+315

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+315

x

x

x

x

x

x

0+000

1+585

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+585

x

x

x

x

x

x

0+000

1+140

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+140

x

x

x

x

x

x

0+000

6+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+800

x

x

x

x

x

x

0+000

2+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+000

x

x

x

x

x

x

0+000

11+396

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+396

x

x

x

x

0+000

2+304

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+300

x

x

x

x

x

x

14+396
0+000
0+000

20+398
11+406
2+253

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

14+396
0+000
0+000

20+398
11+406
2+253

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

0+000

2+960

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+960

x

x

x

x

x

x

x

0+000

3+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+500

x

x

x

x

x

x

x

0+000

2+728

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+728

x

x

x

x

x

x

x

2+522

6+477

PZMiUW Rzeszów

2+522

6+477

x

x

x

x

x

x

x

0+000

3+741

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+741

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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RW2000122182943

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

RW2000122182949

Bednarka od dopł. z
Pogorzyny do ujścia

RW2000122182943

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

RW2000122182943

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

RW2000142181959

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

RW2000122181929

Promnica

RW2000122181729

Szczawa

RW200012218189

Dąbrówka
dz. nr 1263
m. Duląbka
(wody pozostałe)
wg MPHP "Dopływ spod
Łysej Góry",
dz. nr ewid. 88
m. Pagórek
(wody pozostałe)
Pałuszka
wg MPHP "Dopływ spod
Góry Cieklinka
dz. nr 37
m. Dzielec , Cieklin,
(wody pozostałe)
Racioszka
dz. nr 8084
m. Osobnica
(wody pozostałe)
Grobla
/wg MPHP Wólka/
Dunajczyk
/wg MPHP "Dopływ spod
Okrajek"/ ,
dz. nr 1087, 1086
m. Świerchowa
(wody pozostałe)

Poz. 4055

0+000

2+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+000

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

1+320

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+320

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

4+060

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+060

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

4+360

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+360

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

7+904

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+904

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

3+070

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+070

x

x

x

x

x

x

x

x

Tyśmionki
/wg MPHP Glinczany Potok/

0+000

6+986

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+986

x

x

x

x

x

x

x

x

Kłopotnica

Pielgrzymski
/wg MPHP Pachniączka/

0+000

4+998

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+998

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012218189

Kłopotnica

0+000

4+664

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+664

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

0+000

5+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+000

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

0+000

6+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+200

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226349

Lublica

0+000

12+491

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+491

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226349

Lublica

0+000

2+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+700

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226492

Bonarówka
Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

wg MPHP -Dobryński
Brzyska
/wg MPHP Dopływ z Brzysk
dz. 434
m. Brzyska
(wody pozostałe)/
Sowinka
/wg MPHP Bieździada
dz. nr 837, 459, 84
m. Beździedza, 292
w m. Bieździadka
(wody pozostałe)/
Sowina
/wg MPHP Lublica/
wg MPHP - Kukułkowy
Potok
dz. nr 140
m. Sieklówka
(wody pozostałe)
wg MPHP Bonarówka

0+000

8+073

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+703

x

x

x

x

x

x

x

x

wg MPHP - Czudec

0+000

6+614

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+614

x

x

x

x

x

x

x

RW200015226559
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RW200015226559

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

wg MPHP" Dopływ w
Rzekach"
dz. nr 996
w m. Czudec
(wody pozostałe)

RW200015226559

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

wg MPHP "Skrzynowski"
dz. nr 603
m. Nowa Wieś Czudecka
(wody pozostałe)

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

RW200012226352
RW200012218549
RW200012226549

Glinik
Gogołówka
Gwoźnica

RW200012226549

Gwoźnica

RW200012226549

Gwoźnica

RW200012226549

Gwoźnica

RW200012226389

Kopytko

RW200012226389

Kopytko

wg MPHP Nieplanka
dz. 737/22
m. Niepla
(wody pozostałe)
wg MPHP - Baranówek
dz. nr 1
m. Frysztak
(wody pozostałe)
Kobyle
/wg MPHP "Dopływ z
Zagórza "
dz. 299/1
m. Frysztak
(wody pozostałe) /
Łętownia
/wg MPHP Łętowska
Rzeka"
dz. 1318, 187/1, 187/2 m.
Strzyżów, Łętownia
(wody pozostałe)/
wg MPHP - Glinik
wg MPHP - Gogołówka
wg MPHP - Gwoźnica
wg MPHP -Gwoździanka
dz. nr 50
m. Niebylec,
dz. nr 324
m. Gwoździanka
(wody pozostałe)
wg MPHP Blizianka
dz. Nr 80, 566
m. Blizianka
(wody pozostałe)
Jawornik
/wg MPHP Jawornicki
Potok"
dz. nr 324, 2924
m. Niebylec,
dz. nr 1423/2
m. Jawornik Niebylecki
(wody pozostałe)/
wg MPHP - Kopytko
Ruska Rzeka
/wg MPHP Ruska Rzeka
(wody pozostałe)/

Poz. 4055

0+000

6+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+780
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x
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4+023
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3+800
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x

x
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5+300

PZMiUW Rzeszów
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5+300

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000
8+723
0+000

8+231
13+391
25+389

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
8+723
0+000

8+231
13+391
25+389
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PZMiUW Rzeszów
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PZMiUW Rzeszów
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Poz. 4055

RW200012226489

Krościenka

wg MPHP - Krościenka

0+000

2+451

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+451

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226529

Pstrągówka II

Pstrągowa
/wg MPHP Pstrągówka/

0+000

11+503

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+503

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

wg MPHP - Pstrągówka

0+000

7+531

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+531

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

0+000

2+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+700

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

0+000

3+050

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+050
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x

x

x
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x

x

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

0+000

2+920

PZMiUW Rzeszów
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x

x

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

0+000

7+360

PZMiUW Rzeszów
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x

RW2000122263949

Różanka

0+000

13+374

PZMiUW Rzeszów
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RW2000122263949

Różanka

0+000

3+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+600

x

x

x

x

x

x

x

x

RW2000122263949

Różanka

0+000

3+650

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+650

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226356

Stępinka

0+000

13+398

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+398

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226356

Stępinka

0+000

4+030

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+030

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

0+000

3+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+300

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200014226499

Stobnica od Łądzierza do
ujścia

wg MPHP - Stobnica

0+000

18+471

PZMiUW Rzeszów

0+000

18+471

x

x

x

x

x

x

x

Gąsiorówka

wg MPHP - Gąsiorowski
Potok
dz. nr 3187
m. Lutcza
(wody pozostałe)

0+000

7+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+000

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226478

wg MPHP - "bez nazwy"
dz. nr 950
m. Wiśniowa
(wody pozostałe)
wg MPHP Kozłówek
dz. nr 375
m. Kozłówek
(wody pozostałe)
/"bez nazwy" /
wg MPHP "Kamienny
Potok"
dz. nr 671
m. Markuszowa
(wody pozostałe)
"bez nazwy"
/wg MPHP "Dopływ z
Niewodnej"
dz. nr 660, 577, 251, 184
m. Kalemina,
dz. nr 1138/1, 1138/2
m. Niewodna
(wody pozostałe)/
wg MPHP - Różanka
wg MPHP "Zawadka"
dz. nr 63/2
m. Zawadka
(wody pozostałe)
"bez nazwy"
/wg MPHP Trapówka
Trapska Rzeka
dz. nr 28
m. Tropie
(wody pozostałe)/
wg MPHP - Stępinka
Chytrówka
dz. nr 806
m. Stępina
(wody pozostałe)
"bez nazwy"
wg MPHP Iwierna,
dz. nr 239
m. Jaszczurowa
(wody pozostałe)

x
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RW20001222636

Szufnarówka

wg MPHP - Szufnarówka
wg MPHP - "bez nazwy"
dz. nr 1974
m. Szufnarowa
(wody pozostałe)

RW20001222636

Szufnarówka

RW200017227899

Rudnia

mphp - Rudnia

RW200017227899

Poz. 4055

0+000

9+681

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+681

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

2+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+450

x

x

x

x

x

x

x

x

Rudnia

0+000

16+172

PZMiUW Rzeszów

0+000

16+172

x

x

x

x

x

x

Rudnia

mphp - Głęboka Jeżówka
(Głęboka)

0+000

11+289

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+289

x

x

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

mphp - Kubalówka Kowale

0+000

7+784

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+784

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr 3

0+000

1+745

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+745

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

mphp - Dopł. s Łętowni
Groble (Kanał A)

0+000

3+638

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+638

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

0+000

2+911

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+911

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

0+000

2+547

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+547

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

0+000

8+244

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+244

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

0+000

6+452

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+452

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

0+000

2+291

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+291

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

mphp - Ruda Niedźwiedź

0+000

6+211

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+211

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

mphp - Kanał Narciański
Jesionna (wody pozostałe)

0+000

4+830

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+830

x

x

x

x

RW20001722929

Barcówka

mphp - Barcówka Barcówka

0+000

29+043

PZMiUW Rzeszów

0+000

29+043

x

x

x

RW20001722929

Barcówka

mphp - brak nazwy kanał
Stary Kanał

0+000

4+055

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+055

x

x

x

RW20001722912

Stróżanka

mphp - Stróżanka Sróżanka

0+000

15+788

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+788

x

x

x

x

x

RW20001722912

Stróżanka

mphp - brak nazwy Małki
(wody pozostałe)

0+000

3+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+450

x

x

x

x

x

RW200017219898

Sanna

mphp - Sanna

Sanna 2

4+702

10+080

PZMiUW Rzeszów

4+702

10+080

x

x

x

x

RW200017219889

Osa

mphp - Osa

Osa

0+000

11+082

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+082

x

x

x

x

RW2000172312

Rzeka Strachocka

0+000

15+164

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+164

x

x

x

x

RW20001723154

Dopł. z Chwałowic

0+000

10+628

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+628

x

x

x

x

RW2000192329

Sanna od Stanianki do
ujścia

13+880

42+544

PZMiUW Rzeszów

13+880

42+544

x

x

x

x

RW2000623249

Karasiówka

10+000

25+200

PZMiUW Rzeszów

10+000

25+200

x

x

x

x

RW2000172276

Kłysz

0+000

4+007

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+007

x

x

x

x

RW20001722754

Kanał S-2

0+000

6+389

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+389

x

x

x

x

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr 2
mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr 4
mphp - Dopływ spod Jaty
Okolisko
mphp - brak nzwy
Doprowadzalnik Nr 1
mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Ruda

mphp - Strachocka
Strachodzka
mphp - Dopływ z
Chwałowic
Kanał
A
mphp- Sanna

Sanna

mphp - Karasiówka
Karasiówka
mphp - Kłysz
Kłyż
mphp - Kanał S2
Rzeka S2

x

x

x

x

x

x
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Poz. 4055

RW20002122779

San od Złotej do Rudni

mphp - Dopływ spod
Kamionk Średniej Kanał
P III

0+000

4+840

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+840

x

x

x

RW200017229169

Chodcza

mphp - Chodcza Chodźca

0+000

10+549

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+549

x

x

x

RW200017229329

Pyszenka

mphp - Pyszenka Pyszanka

0+000

12+292

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+292

x

x

x

RW200017229329

Pyszenka

mphp - Zgoda
Zdoga
(wody pozostałe)

0+000

4+016

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+016

x

x

x

x

RW20001722889

Kurzynka

mphp - Kurzynka Kurzynka

0+000

17+455

PZMiUW Rzeszów

0+000

17+455

x

x

x

x

RW20001722892

Dopł. spod Dyjaków

mphp - Dopływ spod
Dyjaków
Ruda
Tanewska

0+000

8+692

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+692

x

x

x

x

RW200017228769

Borowina

mphp - Borowina Borowina

0+000

7+862

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+862

x

x

x

x

RW200017228769

Borowina

mphp - Brzezina Brzezina

0+000

7+062

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+062

x

x

x

x

RW200019229499

Bukowa od Rakowej do
ujścia

mphp - Bukowa

Bukowa

0+000

17+554

PZMiUW Rzeszów

0+000

17+554

x

x

x

x

RW200017229489

Gilówka

mphp - Gilówka Gilówka

0+000

21+858

PZMiUW Rzeszów

0+000

21+858

x

x

x

x

RW200017229489

Gilówka

mphp - Strumień Strumień

0+000

7+358

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+358

x

x

x

x

RW200017229489

Gilówka

mphp - Dopływ spod Mul
kanał Szyperki

0+000

6+045

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+045

x

x

x

x

RW20001722969

Łukawica

mphp - Łukawica Łukawica

0+000

18+677

PZMiUW Rzeszów

0+000

18+677

x

x

x

x

RW20001722969

Łukawica

mphp - Dębowiec Dębowiec

0+000

10+857

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+857

x

x

x

x

RW20001722989

Jodłówka

mphp - Jodłówka Jodłówka

0+000

3+969

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+969

x

x

x

x

RW20001722989

Jodłówka

mphp - Złodziejka
Złodziejka

0+000

12+795

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+795

x

x

x

x

RW20001722794

Potok Strug

mphp - Potok Strug Struga

0+000

3+344

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+344

x

x

x

x

RW200017219869

Branna

mphp - Dopływ z Korabiny
Łęgowisko

0+000

7+570

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+570

x

x

x

x

RW200017219852

Grochalka

mphp - Grochalka Filipka

0+000

3+785

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+785

x

x

x

x

RW20001922869

Łada od Osy do ujścia z
Czarną Ładą od Braszczki

mphp - Łada

Łada

0+000

4+841

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+841

x

x

x

x

RW20001722792

Dopł. spod Bielin

mphp - Dopływ spod Bielin
Jaruga
(wody pozostałe)

0+000

5+143

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+143

x

x

x

x

RW200017219299

Babulówka

9+417

33+144

PZMiUW Rzeszów

9+417

33+144

x

x

x

x

RW200017219299

Babulówka

2+190

15+145

PZMiUW Rzeszów

2+190

15+145

x

x

x

RW200017219299

Babulówka

0+000

6+863

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+863

x

x

x

RW200017219299

Babulówka

0+000

16+947

PZMiUW Rzeszów

0+000

14+586

x

x

x

0+000

16+947

PZMiUW Rzeszów

15+226

16+947

x

x

x

RW200017219299

Babulówka

Babulówka
DymitrowskoMłodochowski
(Kanał Młodochowski)
Złoty Potok
Potok Rów
(Potok)
Potok Rów
(Potok)

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
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RW200017219299

Babulówka

RW2000262191149

Kanał Chorzelowski

RW20001921895
RW200017218949

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego
Kanał Białoborski

RW200017218949

Kanał Białoborski

RW200017218949

Kanał Białoborski

RW200017218929

Tuszymka

RW200017218929

Tuszymka

RW2000172189899

Stary Breń

RW2000172189899

Stary Breń

RW2000172189899

Stary Breń

RW2000172189899

Stary Breń

RW2000172189899

Stary Breń

RW200017218969

Potok Kiełkowski

RW200019217499
RW200019217499

Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia
Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia

RW200017217469

Zgórska Rzeka

RW200017217469

Zgórska Rzeka

RW200017217469

Zgórska Rzeka

RW200017217469

Zgórska Rzeka

RW200017217469

Zgórska Rzeka

RW200017217469

Zgórska Rzeka

RW200017217469

Zgórska Rzeka

RW200017217469

Zgórska Rzeka

RW200017217469

Zgórska Rzeka

RW200017217449
RW200017217449

Upust
Upust

RW200017217449

Upust

Jaślańsko- Chorzelowski
(Kanał Jaślańsko
Chorzelowski)
Chorzelowski
(Kanał Chorzelowski)
Rzochowski Główny
(Dopływ z Rzochowa)
Ruda
Blizna
(Kanał Białoborski)
Grądzki
(Kanał Grądzki)
Tuszymka Duża
(Tuszymka)
Tuszymka Duża
(Tuszymka)
Stary Breń
(Breń)
Łukawiec
Stara Wiśnia
(Wiśnia)
KawęczyńskoWampierzowski (Kanał
KawęczyńskoWampierzowski)
Brnik
Kiełkowski
(potok Kiełkowski)
Nowy Breń
(Breń)
Nowy Breń
(Breń)
Zgórsko
(Zgórska Rzeka)
Wadowicki
(Kanał Wadowicki)
Jamnica
Kanał A
(Bez Nazwy)
Kanał A-1
(Bez Nazwy)
J-4
(Dopływ spod Pnia)
Partyński
(Potok Partyński)
Dąbrówka
(Zgórska Rzeka)
Śnieżka
(Słomka)
Upust
Łoś
Dęba
(Dęba i Dopływ w
Dąbowcu)

Poz. 4055

0+000

8+539

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+539

0+000

21+122

PZMiUW Rzeszów

0+000

21+122

0+000

4+380

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+000

9+074

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+370

0+000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4+380

x

x

x

0+000

9+074

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+370

x

x

x

4+840

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+840

x

x

x

0+000

3+147

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+147

x

32+435

36+499

PZMiUW Rzeszów

32+435

36+499

0+000

26+768

PZMiUW Rzeszów

0+000

26+768

x

x

x

0+000

13+315

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+315

x

x

x

0+000

14+345

PZMiUW Rzeszów

0+000

14+345

x

x

x

0+000

6+357

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+357

x

x

x

x

x

0+000

12+591

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+591

x

x

x

x

x

0+000

13+555

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+555

x

x

x

0+000

1+403

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+403

x

2+707

11+607

PZMiUW Rzeszów

2+707

11+607

x

0+000

26+458

PZMiUW Rzeszów

0+000

26+458

x

x

x

x

0+000

3+947

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+947

x

x

x

x

x

0+000

20+992

PZMiUW Rzeszów

0+000

20+992

x

x

x

x

x

0+000

1+734

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+734

x

x

x

x

0+000

0+640

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+640

x

x

x

x

x

0+000

6+623

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+623

x

x

x

x

x

0+000

7+990

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+990

x

x

x

x

x

0+000

7+565

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+269

x

x

x

x

x

0+000

3+598

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+598

x

x

x

x

0+000
1+590

1+122
3+013

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
1+590

1+122
3+013

x
x

x
x

x
x

x
x

x

5+930

14+583

PZMiUW Rzeszów

5+930

14+583

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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RW20002621748

Rybnica

RW200017219852

Grochalka

RW200017219829
RW2000172198549

Łęg do Turka
Murynia

PLRW2000172198432

Przyrwa do Dąbrówki

RW200017219848

Olszówka

RW2000122182899

Olszynka

RW2000172198432
RW200017219844
RW2000172198432

Przywra do Dąbrówki
Dopływ spod Hadykówki
Przywra do Dąbrówki

RW2000172198432

Przywra do Dąbrówki

RW200017219669
RW200017219634

Dąbrówka
Trześniówka do Karolówki

RW200017219898

Sanna

RW2000172198949

Strug

RW2000172198949

Strug

RW2000172198949

Strug

RW2000172198769

Miętus

RW200017219689

Żupawka

RW200017219689

Żupawka

RW200017219874

Kanał Łęg-Klewiec

RW200017219689

Żupawka

RW200017219689

Żupawka

RW200017219669

Dąbrówka

RW2000172196729

Mokrzyszówka

RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219669

Rybnica Stara
(Rybnica)
Filipka
(Grochalka)
Turka
Murynia
Przyrwa Nil
(Przyrwa)
Olszówka
Olszynka
(Olszowiec)
Górnianka
Konotopa
Świerczówka

Poz. 4055

0+000

5+234

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+234

0+000

4+843

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+843

0+000
0+000

9+241
15+351

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000

9+241
15+351

0+000

34+671

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+000

8+257

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+979

0+000
0+000
0+000

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

34+671

x

x

x

x

x

x

0+000

8+257

x

x

x

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+979

x

x

x

x

x

6+967
10+197
12+795

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000
0+000

6+967
10+197
12+795

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

0+000

6+071

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+071

x

x

x

11+556
4+604

19+667
17+293

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

11+556
4+604

19+667
17+293

x
x

0+000

4+702

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+702

x

x

x

0+000

11+390

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+390

x

x

x

0+000

10+749

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+749

x

x

x

x

0+000

1+739

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+739

x

x

0+000

9+061

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+061

x

x

x

x

0+000

4+750

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+750

x

x

x

x

0+000

3+342

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+342

x

x

x

x

x

0+000

7+670

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+670

x

x

x

x

x

0+000

17+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

17+800

x

x

x

x

x

0+000

3+233

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+233

x

x

0+000

3+325

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+325

x

x

x

0+000

13+596

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+596

x

x

x

x

(wg. mphp - Dąbrówka)
Dąbrówka

0+000

12+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+000

x

x

x

x

x

Dąbrówka

(wg. mphp -Stawidza)
Stawidza

0+000

8+721

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+721

x

x

x

x

x

RW200017219669

Dąbrówka

mphp - Żupawka Dąbrówka
Żupawka-Dąbrówka

0+000

7+481

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+481

x

x

x

x

x

RW200017219669

Dąbrówka

mphp - Klewiec
Klewiec

0+000

5+282

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+282

x

x

x

x

x

Trześniówka Kolbuszowska
(Trześniówka)
Dęba
Smarkata
mphp - Sanna
Sanna 2
mphp - Strug
Strug
mphp - Orlisko
Orlisko
mphp - bez nazwy
Strug-Orlisko
mphp - Miętus
Miętus
mphp - Kanał ŻupawkaMiętus
Żupawka-Miętus
mphp- Czarny Kanał
Klonów
mphp - Kanał Łęg-Klewiec
Doprowadzalnik ŁęgKlewiec
mphp - Żupawka
Żupawka
mphp - Strug
Kanał "P"
mphp - Graniczny I
Graniczny I
mphp - Mokrzyszówka
Mokrzyszówka

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
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RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219634

Trześniówka do Karolówki

RW200017219299

Babulówka

RW20001221485749

Siedliszczanka

RW200017219299

PLRW20001922869

mphp - Graniczny II
Graniczny II
mphp - Dęba, Bystrzyk
Dęba
mphp - Dęba
Bystrzyk
mphp - Smarkata
Smarkata
mphp - Babulówka
Babulówka

Poz. 4055

0+000

2+731

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+731

x

x

x

x

x

0+000

11+556

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+556

x

x

x

x

x

0+000

5+597

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+597

x

x

x

x

0+000

4+604

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+604

x

x

x

x

x

0+000

9+417

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+417

x

x

x

x

x

mphp - Siedleszczanka
Siedleszczanka

0+000

1+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+450

x

x

x

Babulówka

mphp - Kanał
Młodochowski
DymitrowskoMłodochowski

0+000

2+190

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+190

x

x

x

x

x

Łada od Osy do ujścia z
Czarną Ładą od Braszczki

BIAŁA ŁADA

0+000

49+570

WZMiUW Lublin

0+000

11+750

x

x

x

x

x

x

art.22 ust 1b ustawy Prawo wodne. Utrzymywanie wód jest realizowane przez:
pkt1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno ora zbrzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
pkt5) zasypywanie wyrw w brzegach idnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
pkt6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
pkt7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a) budowli regulacyjnych;
b) urządzeń wodnych;
pkt8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych
Zagrożenia swobodnego spływu wód i przejścia lodu:
I.erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów,
dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne,itp.) a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegoweji spływających z wodą lub kierujących nurt w „nieodpowiednim” kierunku,)
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dl amostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowy regulacyjnej, budynkom mieszkalnymi gospodarczym, mostom, przepustom,
drogom, różnego rodzaju infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, siecienergetyczne, itp.)
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np.palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych
budowli i urządzeń powodując przetamowania ora zzagrożenie dla stateczności urządzeń);
VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami Prawa wodnego lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
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Definicja budowli regulacyjnych i pozostałych urządzeń istotnych dla zarządzania wodami
Na potrzeby opracowania planu utrzymania wód w tym inwentaryzacji budowli regulacyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych i stotnych dla zarządzania wodami:
-Budowlę regulacyjną stanowi obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, którego wykonanie lub przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.Dodatkowo kryterium decydującym o tym, że budowla
regulacyjna, spełniająca wspomniane kryterium wynikające z Prawa budowlanego, jest istotna dla zarządzania wodami przyjmuje się jej wykorzystanie dla kształtowania przepływu dla szczególnego korzystania z wód (np. uprawianie żeglugi –
w tym prowadzenie zimowej akcji lodołamania, zapewnienie właściwych warunków dla ujęć wody lub realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. W szczególności budowlami regulacyjnymi i istotnymi dla zarządzania
wodami są ostrogi, tamy poprzeczne kierownice itp.
Budowli regulacyjnych nie stanowią między innymi budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz z śluzami,
jazem itd.
-Pozostałe urządzenia wodne istotne dla zarządzania wodami stanowią budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy, wrota przeciwpowodziowe), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np.
wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz ze śluzami, jazem, elektrownią wodną,itd.Wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę ludzi, przemysłu i rolnictwa. Pozostałe urządzenia wodne i ubezpieczenia brzegów, w tym także zapory
przeciwrumowiskowe, o ile nie stanowią infrastruktury istotnej dla zarządzania wodami,są niezbędne dla utrzymania parametrów koryt i zabezpieczenia brzegów i dna przed erozją.

Nazewnictwo rzek
W piewszej kolejności nazwy rzek przyjmuje się zgodnie zobowiązującym wykazem wód płynących opublikowanych przez powołaną przy Ministrze Adminsitracji i Cyfryzacji Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych
"Nazewnoctwo Geograficzne Polski... Hydronimy Część1. Wody płynące, źródła, wodospady". W dalszej kolejności podstawą stosowania nazewnictwa wód płynących jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r. Ostatecznie przyjmuje się
stosowanie nazw lokalnych.
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 43/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

WYKAZ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA BUDOWLI REGULACYJNYCH I URZĄDZEŃ WODNYCH O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA ZARZĄDZANIA WODAMI
Plan utrzymania wód - identyfikacja zagrożeń i wykaz budowli

Nazwa Jednolitych Części
Wód (JCW)

Nazwa

od

do

Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami

Identyfikacja zagrożeń

kilometraż
do….

Krajowy Kod
Jednolitych Części
Wód (JCW)

Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie
których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu
lodów wraz z identyfikacją zagrożeń

kilometraż
od...-

kilometraż

Podmiot wykonujący uprawnienia
właścicieskie do wód

Wody w zlewni JCW

Budowle regulacyjne
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

14

15

16

17

18

/nazwa/

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PLRW20001922699

Wisłok od Starego Wisłoka
do ujścia

Wisłok

(000+000)

47+570
(41+000)

RZGW Kraków

0+000

47+570
(41+000)

x

x

x

x

x

38 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i
poprzeczne/brzegosłony)

PLRW200019226739

Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka

Wisłok

47+570
(41+000)

73+590
(63+700)

RZGW Kraków

47+570
(41+000)

67+800
(58+600)

x

x

x

x

x

21 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i
poprzeczne/brzegosłony)

PLRW200019226739

Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka

Wisłok

47+570
(41+000)

73+590
(63+700)

RZGW Kraków

67+800
(58+600)

73+590
(63+700)

x

x

x

x

x

6 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i
poprzeczne/brzegosłony)

77+070
(67+320)

RZGW Kraków

73+590
(63+700)

77+070
(67+320)

x

x

x

x

x

x

2 szt. poprzeczki, 3 szt. tamy podłużne

PLRW20000226579

zb. Rzeszów

Wisłok

73+590
(63+700)

PLRW200015226559

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

Wisłok

77+070
(67+320)

107+010
(95+500)

RZGW Kraków

77+070
(67+320)

107+010
(95+500)

x

x

x

x

x

x

41 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i
poprzeczne/brzegosłony)

PLRW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

Wisłok

107+010
(95+500)

129+000
(116+000)

RZGW Kraków

107+010
(95+500)

129+000
(116+000)

x

x

x

x

x

x

29 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i
poprzeczne/brzegosłony)

PLRW200012214136

Łopuszanka

Łopuszanka

000+000

008+250

RZGW Kraków

000+000

008+250

x

x

x

x

x

10 szt. budowli (opaski)

wykonujący prawa
właścicielskie do budowli
wodnych
/jeżeli inny niż w kol. 7/

Urządzenia wodne -pozostałe
/nazwa/

wykonujący
prawa
właścicielskie
do urządzeń
wodnych
/jeżeli inny niż
w kol. 7/

19

20

21

stopień wodny

Elektrociepłown
ia Rzeszów

stopień wodny, elektrownia
wodna z przepławką

ESI Sp. z o.o
ul.Ostrowskiego
30 Wrocław 53238
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PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

Wisłoka

0+000
(0+000)

27+121
( 26+700)

RZGW Kraków

1+000
(1+000)

3+000
(3+000)

x

x

tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 3,
tamy poprzeczne faszynowo - kamienne 23
szt

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

Wisłoka

0+000
(0+000)

27+121
(26+700)

RZGW Kraków

7+390
(7+390)

8+946
(8+946)

x

x

opaska brzegowa faszynowo - kamienne
szt 2, tamy poprzeczne faszynowo kamienne szt 6, ostrogi faszynowo kamienne szt 3

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

Wisłoka

0+000
(0+000)

27+121
(26+700)

RZGW Kraków

11+380
(11+380)

14+400
(14+400)

x

x

tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 3,
tamy poprzeczne szt 9, opaska brzegow
faszynowo - kamienna szt 1, ostrogi
faszynowo - kamienne szt 19

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

PLRW20001921895

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

PLRW20001921895

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka

0+000
(0+000)

27+121
(26+700)

Wisłoka

27+121
(26+700)

49+280
(48+600)

Wisłoka

27+121
(26+700)

49+280
(48+600)

Wisłoka

49+280
(48+600)

66+700
(64+050)

Wisłoka

49+280
(48+600)

66+700
(64+050)

PLRW200012218749

Ostra

potok Ostra

0+000
(0+000)

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

66+700
(64+050)

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

66+700
(64+050)

RZGW Kraków

15+000
(15+000)

25+442
(25+000)

RZGW Kraków

27+800
(27+200)

30+650
(30+138)

RZGW Kraków

34+250
( 33+735)

45+120
44+400)

RZGW Kraków

48+450
(47+726)

56+100
(54+985)

RZGW Kraków

56+100
(54+985)

64+400
(62+756)

12+277
(12+000)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

11+277
(11+000)

97+500
(92+800)

RZGW Kraków

68+030 (
65+100)

72+500
(69+590)

97+500
(92+800)

RZGW Kraków

72+800
(69+640)

82+000
(77+700)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 11,
tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt
24

x

tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 2,
opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt
2,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt
11

x

tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 9,
opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt
3,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt
7, ostrogi faszynowo - kamienne szt 12.

x

tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 13,
opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt
5,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt
48

x

tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 14,
opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt
1,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt
48,

x

x

x

x

x

x

w km 21+900 jaz stały
betonowy o wysok. piętrzenia
2.2 m wraz z ujęciem wody
dla miasta Mielca

Miejskie
Przetsiębiorstw
o wodociągów i
kanalizacji sp z
o.o w Mielcu,
39-300 Mielec
ul. Wolności 44

w km 57+500 jaz stały
betonowy o wysokości
piętrzenia 2.0 m wraz z
ujęciem wody dla TC Dębica

Firma
Oponiarska TC
Dębica SA, 39200 Debica ul.
1 maja 1

Jaz betonowy w km 72+850
(piętrzenie 2.50m za pomocą
dwóch przepon gumowych balonów gumowych ) wraz z
małą elektownią wodną.

Właściciel jazu:
Przedsiębiorstw
o Produkcji
Kruszywa i
Usług
Geologicznych
KRUSZGEO
SA- Rzeszow
ul. Reja 16.
Właściciel
elektrowni :
Mała
Elektrownia
Wodna s.c.
B.Kaczor, A.
BachledaKsiędzularz,
Z.BachledaKsiędzularz,
M.BachledaKsiędzularz35-211
Rzeszów

opaski brzegowe z koszy siatkowo-kamienn.
Szt 12, opaski brzegowe z kamienia grubego
na geowłókninie - szt 6, narzut na brzegu z
kamienia grubego - szt 1
tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 9 ,
opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt
2,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt
37.

tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 15
, opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt
2,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt
52,
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ego 24A

x

x

tamy podłużne faszynowo-kamienne szt 20,
opaski brzegowe faszynowo-kamienne szt 3,
tamy poprzeczne faszynowe - szt 145.

16+461
(16+461)

x

x

opaska faszynowo - kamienna szt 1, opaska
brzegowa z koszy siatkowo - kamiennych szt
9 ,opaska brzegowa z kamienia grubego szt
2, narzut na brzegu z kamienia luzem szt 1.

0+000
(0+000)

14+514
(14+514)

x

x

Opaska brzegowa z koszy siatkowo kamiennych szt 4

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

18+258
(18+258)

x

x

opaska brzegowa z koszy siatkowo kamiennych szt 7, narzut z kamienia grubego
na skarpie szt 1.

8+740
(8+740)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

8+740
(8+740)

x

x

opaska brzegowa z koszy siatkowo kamiennych szt 1.

0+000
(0+000)

8+300
(8+300)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

8+300
(8+300)

x

x

potok Gołęczynka

0+000
(0+000)

3+600
(3+600)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

3+600
3+600)

Wisłoka

111+000
(105+100)

97+500
(92+800)

RZGW Kraków

111+000
(105+100)

97+500
(92+800)

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

66+700
(64+050)

97+500
(92+800)

RZGW Kraków

82+000
(77+700)

97+300
(92+630)

PLRW200012218589

Jodłówka

Potok Jodłówka

0+000
(0+000)

16+461
(16+461)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

PLRW200012218589

Jodłówka

Potok Wolanka

0+000
(0+000 )

14+514
(14+514)

RZGW Kraków

PLRW200012218569

Kamienica

potok Kamienica

0+000
(0+000)

18+258
(18+258)

PLRW200012218569

Kamienica

potok Kamionka

0+000
(0+000)

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

potok Izwinka

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

x

x
x

x

x

x

x

x

7szt. tam i opasek podłużnych faszynadowokamiennych, 37szt. tam poprzecznych
faszynadowo-kamiennych

stopień betonowy wys. 1,0m
w km 104+550 (98+960)

Gamrat S.A.

15szt. tam i opasek podłużnych
faszynadowo-kamiennych i 22szt. tam
poprzecznych faszynadowo-kamiennych

1.stopień betonowy wys.
1,0m w km 114+150
(108+080)
2.stopień betonowy wys 1,2m
w km 113+300 (107+200)

1.MPGK w
Jaśle 2.brak
danych

1.zapora betonowa wys. 4,0m
w km 152+840 (145+230)

Urząd Gminy w
Krempnej

zastawka betonowa wys. 0,6m
w km 0+090

Janusz Czech,
Żółków 56, 38200 Jasło

PLRW200014218199

Wisłoka od Dębownicy do
Ropy

Wisłoka

116+100
(109+800)

111+000
(105+100)

RZGW Kraków

116+100
(109+800)

111+000
(105+100)

x

x

x

x

x

PLRW2000142181959

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Wisłoka

139+250
(131+600)

116+100
(109+800)

RZGW Kraków

139+250
(131+600)

116+100
(109+800)

x

x

x

x

x

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

Wisłoka

147+400
(139+350)

139+250
(131+600)

RZGW Kraków

147+400
(139+350)

139+250
(131+600)

x

x

x

x

x

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

Wisłoka

156+900
(148+500)

149+200
(141+350)

RZGW Kraków

156+900
(148+500)

149+200
(141+350)

x

x

x

x

x

5szt. tam i opasek podłużnych faszynadowokamiennych i 6szt. tam poprzecznych
faszynadowo-kamiennych

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka

159+400
(150+800)

156+900
(148+500)

RZGW Kraków

159+400
(150+800)

156+900
(148+500)

x

x

x

x

1szt. tam i opasek podłużnych faszynadowokamiennych i 2szt. tam poprzecznych
faszynadowo-kamiennych

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka

173+118
(163+600)

163+800
(154+800)

RZGW Kraków

164+000
(155+700)

163+800
(154+800)

x

x

x

x

PLRW200012218529

Bieździada

Bieździada
(Liczkówka)

0+000

10+400

RZGW Kraków

0+000

8+500

x

x

PLRW200014218199

Wisłoka od Dębownicy do
Ropy

Bez Nazwy
(rec.Wisłoki, nr
1147)

0+000

3+400

RZGW Kraków

0+000

0+700

PLRW200014218199

Wisłoka od Dębownicy do
Ropy

Majscowski

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

PLRW2000122181969

Dębownica

Dębownica
(Iwinka)

0+000

7+800

RZGW Kraków

PLRW2000122181929

Promnica

Promnica

0+000

6+500

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0+400

x

x

x

0+000

1+200

x

x

x

x

x

0+000

2+000

x

x

x

x

x

x

x

10szt. tam i opasek podłużnych
faszynadowo-kamiennych i 30szt. tam
poprzecznych faszynadowo-kamiennych
1szt. tam i opasek podłużnych faszynadowokamiennych i 1szt. tam poprzecznych
faszynadowo-kamiennych

2szt. opasek podłużnych z płyt ażurowych
betonowych

x
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x

x

x

6szt. opasek podłużnych faszynadowokamiennych

x

x

x

1szt. opaska podłużna siatkowo-kamienna

x

x

x

x

x

4szt. opasek podłużnych faszynadowokamiennych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2+300

x

x

x

x

1+000

3+000

x

x

x

x

RZGW Kraków

0+000

9+000

x

x

x

3+000

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

0+000

6+500

RZGW Kraków

0+000

5+800

x

x

x

x

Klucz

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

Kaczalnik

Kaczalnik

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

PLRW2000122181529

Kaczalnik

Myscówka
(Dopływ spod góry
Dania)

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

PLRW200012218149

Wilsznia

Wilsznia

1+850

7+400

RZGW Kraków

1+850

7+000

x

x

x

x

5szt. opasek podłużnych z narzutu
kamiennego

PLRW200012218149

Wilsznia

pot. Hucianka

0+000

1+950

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

3szt. opasek podłużnych faszynowokamiennych

PLRW200012218149

Wilsznia

Olchowczyk

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

PLRW200012218149

Wilsznia

Bez Nazwy (rec.
Wilszni)

0+000

3+700

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

PLRW200012218136

Krempna

Krempna

0+000

1+950

RZGW Kraków

0+000

1+950

x

x

x

x

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

Kiczera (Dopływ
spod góry Kolanin)

0+000

2+400

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

Rzeszówka

1+060

4+600

RZGW Kraków

1+060

2+200

x

x

x

x

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Świerzówka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

2+200

x

x

x

x

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Ryjak

5+950

10+200

RZGW Kraków

5+950

8+500

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Zawoja

2+950

12+100

RZGW Kraków

2+950

6+500

x

x

x

x

x

x

Jasiołka

81+216
(78+000)

52+040
(50+000)

PLRW200012218189

Kłopotnica

Kłopotnica

0+000

11+760

RZGW Kraków

0+000

10+500

x

PLRW200012218189

Kłopotnica

Potasówka

0+000

1+350

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW2000122181729

Szczawa

Szczawa

0+000

12+400

RZGW Kraków

0+000

9+700

x

PLRW200012218169

Iwielka

Iwielka

0+000

18+500

RZGW Kraków

0+000

16+300

x

PLRW200012218169

Iwielka

Łęcki Potok
(Równia)

0+000

9+300

RZGW Kraków

0+000

8+700

PLRW200012218169

Iwielka

pot. Chyrowa

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

PLRW200012218169

Iwielka

Łaziska

0+000

5+000

RZGW Kraków

PLRW2000122181589

Niegłoszcz

Niegłoszcz

0+000

10+500

PLRW2000142181959

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Brzezówka

0+000

PLRW2000122181549

Ryj

Ryj

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki do
Ryja

PLRW2000122181529

PLRW200012218449

PLRW2000142184599

Jasiołka do Panny

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Jasiołka

52+040
(50+000)

17+640
(17+100)

RZGW Kraków

RZGW Kraków

81+216

52+040

52+040

17+640

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.próg piętrzący betonowodrewniany wys. 2,5m w km
9+900 2. próg betonowy
wys 1,5m w km 10+100
3. zapora
przeciwrumowiskowa wys.
5,8m w km 10+500

1.brak danych
2.PZW w
Krośnie
3.PZW w
Krośnie

jaz betonowy wys. 2,3m w
km 5+500

P.Z.M.iU.W w
Rzeszowie

0

0

1) 1szt jaz stały -Jedlicze 2)
1 szt. jaz ruchomySzczepańcowa

1. Rafinria
Nafty Jedlicze
S.A. Ul.
Trzecieskiego
14, 38-460
Jedlicze
2 .MPGK
KROSNO

14szt. tam i opasek podłużnych
faszynadowo-kamiennych i 7szt. tam
poprzecznych faszynadowych
1szt. opaska podłużna siatkowo-kamienna z
płytami betonowymi

x
3szt. opasek podłużnych faszynowokamiennych i 12szt. tam poprzecznych
siatkowo-kamiennych w dnie
6szt. opasek podłużnych faszynowokamiennych i 3szt. tam poprzecznych
siatkowo-kamiennych w dnie

1szt. opaska podłużna faszynowo-kamienna

2szt. opasek podłużnych z płyt typu krata i
5szt. gurtów w dnie

7szt. opasek podłużnych z narzutu
kamiennego

x

3 szt. opaska faszynadowo -kamienna 4szt.
opaska z koszy siatkowo -kamiennych 3
szt. z koszy siatkowo-kamiennych z tamami
poprzecznymi 11szt.

x

2szt.opaski brzegowe z koszy-siatkowo kamiennych 3szt.opaska faszynadowo kamienna z koroną koszy siatkowo kamiennych
5szt. opaski faszynado kamienne z tamami poprzecznymi szt.2 5
1szt opaski brzegowe z koszy siatkowo kamiennych, opaska kamienna + 4szt .tam
poprzecznych

0

0
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PLRW200014218499

Jasiołka od Chlebianki do
ujścia

Jasiołka

17+640
(17+100)

0+000

RZGW Kraków

17+640

0+000

x

PLRW200012218492

Warzycki

Warzycki

0+000

7+029
(7+300)

RZGW Kraków

0+000

5+900

x

x

x

x

x

x

PLRW200012218489

Czarny Potok

Czarny

0+000

11+303
(12+000)

RZGW Kraków

0+000

9+200

x

x

x

PLRW2000122184589

Bóbrka

Boberka
(Bóbrka)

0+000

9+067

RZGW Kraków

0+000

6+800

x

x

PLRW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Moczarka
(Równy)

0+000

11+303
(12+000)

RZGW Kraków

0+000

3+900

PLRW2000122184549

Jasionka

Jasionka

0+000

10+000
7+468

RZGW Kraków

0+000

5+700

x

x

x

x

x

x

4 szt. opaski brzegowe kamienne
1szt .tama podłużna faszynadowa z tamami
poprzecznymi -szt. 6 , 1szt. opaska
brzegowa z koszy siatkowo –kamiennych,
1szt. opaska faszynadowo -kamienna

0

0

0

x

1 szt. opaski faszynowe , ubezpieczeni
płytami Jomb przepustów 5szt.

0

0

0

Podkarpacki
Zarząd
1 szt. jaz ruchomy -Gliniczek
Melioracji i
1szt. jaz ruchomy
Urządzeń
Umieszcz
Wodnych w
Rzeszowie ul.
Hetmańska 9

x

0

0

x

x

0

0

0

0

x

x

2 szt żłoby z płyt mała krata
3 szt. zastawki przciwporzarowe

0

0

0

x

x

4 szt opaski z koszy siatkowo-kamiennych

0

0

0

0

Urząd Miasta i
Gminy Dukla
ul. Trakt
Węgierski 11
38-450 Dukla

PLRW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Dukiełka

0+000

6+104
(6+300)

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

1sz. żłoby z płyt mała krata , 2 szt.opaska z
koszy siatkowo - kamiennych ,2szt. opaska
kamienna, 1szt. żłób betonowu zbrukiem
kamiennym

PLRW200012218452

Potok Ambrowski

Potok Ambrowski

0+000

6+546

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

0

0

0

0

PLRW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Panna

0+000

14+254
(13+900)

RZGW Kraków

0+000

10+900

x

x

x

x

x

2 szt. opaska z koszy siatkowo-kamiennych,
1 szt. opaska kamienna

0

1 szt. jaz ruchomy

Brak danych

PLRW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Mszanka

0+000

9+037
(7+800)

RZGW Kraków

0+000

7+900

x

x

x

x

x

0

0

0

0

PLRW200012218449

Jasiołka do Panny

Bielcza
( Bełcza)

0+000

12+879
(
10+800)

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

x

x

x

x

2 szt. opaska z koszy siatkowo-kamiennych,
1 szt. opaska kamienna

0

0

0

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Wisłok

219+650
(208+700)

188+050
(177+800)

RZGW Kraków

219+650
(208+700)

188+050
(177+800)

x

x

x

x

x

6 szt. opasek podłużnych z koszy siatkowokamiennych

stopień betonowy wys. 1,0m
w km 216+150 (205+450)

MPGK
Komańcza

183+900
(172+800)

RZGW Kraków

188+050
(177+800)

183+900
(172+800)

x

x

x

x

x

2 szt. opaski z koszy siatkowo-kamiennych i
płyty JOMB narzut kamienny
2 szt. umocnienia skarp wykładziną
betonową
600 m wał ochronny

Zapora Wodna Besko
betonowa wys. 38 m, dł. 174
m

PLRW20000226159

zb. Besko

Wisłok

188+050
(177+800)

PLRW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłok

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

RZGW Kraków

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

x

x

x

x

x

PLRW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłok

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

RZGW Kraków

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

x

x

x

x

x

56 szt. tam i opasek podłużnych
faszynadowo-kamiennych

1 szt. jaz ruchomy- Dukla

jaz betonowy wys około 1m
w km 181+220 (169+450)

prywatny
brak danych

jaz betonowy
w km 161+00 (149+200)

MPGK Krosno
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PLRW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

Wisłok

142+240
(130+200)

127+800
(115+500)

RZGW Kraków

156+900
(148+500)

127+800
(115+500)

x

x

x

PLRW20000226159

zb. Besko

Głęboki Potok

0+000
(0+000)

4+320
(4+500)

RZGW Kraków

0+000
(0+000)

2+300
(3+300

x

x

x

PLRW20000226159

zb. Besko

Czernisławka

0+000
(0+000)

11+510
(11+200)

RZGW Kraków

0+000

11+500

x

x

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Wisłoczek

0+000
0+000

7+100
6+800

RZGW Kraków

0+000

7+100

x

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Puławski Potok

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

5+500

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Moszczaniec

0+000

9+500

RZGW Kraków

0+000

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Surówka

0+000
(0+000)

3+660
(4+000)

RZGW Kraków

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Izwór

0+000

6+800

PLRW2000122261899

Pielnica

Mętny

0+000

5+480

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9+500

x

x

x

x

x

x

0+000

3+660

x

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

0+000

6+800

x

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

0+000

5+480

x

x

x

x

x

x

PLRW200014218299

Ropa od Sitniczanki do
ujścia

Ropa

0+000

19+830

RZGW Kraków

0+000

19+830

x

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa

19+830

56+500

RZGW Kraków

19+830

56+500

x

x

x

PLRW20000218239

Zb. Klimkówka

Ropa

56+500

61+380

RZGW Kraków

56+500

61+380

x

x

x

x

6 szt. tam i opasek podłużnych
faszynadowo-kamiennych
6 szt. opasek z koszy siatkowo-kamiennych
1 szt. umocnień dna i skarp płytami JOMB
1 szt. opasek podłużnych Faszynowokamiennych
1 szt. opaski z koszy siatkowo-kamiennych

1 szt. opaski faszynowo-kamiennej

1 szt. muru oporowego
7 szt. opasek z koszy siatkowo-kamiennych
tama podłużna 4szt, opaska fasz.- kam 4szt,
opaska z koszy siat.-kam, brzegosłon fasz.
1szt
tama podłużna 16szt, opaska fasz.- kam 7szt,
opaska kam. 3szt, mur bulwarowy 1szt, tamy
poprzeczne 15szt, opaska z narz. kam 3 szt,
opaska z grub. kam. łam 2szt,

tama podłużna faszyn.-kam. 8szt, opaska
fasz.- kam 4szt, opaska kamienna 15szt,
tamy poprzeczne 3szt, opaska z koszy siat.kam. 4 szt, próg z gabionów 1szt, narzut
kam. w dnie 1szt., opaska z grub. kam. łam 1szt, okładziny kamienne stopni bet. 2 szt
opaska fasz- kam. 3 szt, opaska podł. z koszy
1 szt., opaska kam. 6szt, opaska z grub. narz.
kam. 1szt

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa

61+380

80+500

RZGW Kraków

61+380

80+500

x

PLRW2000122182949

Bednarka od dopł. z
Pogorzyny do ujścia

Bednarka

0+000

8+170

RZGW Kraków

1+200

8+170

x

x

x

PLRW2000122182943

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

Bednarka

8+170

21+500

RZGW Kraków

8+170

17+000

x

x

x

tama siat.-kam. 3szt,

x

mur oporowy+opaski z koszy siat.-kam. 1szt,
opaska z koszy siat.-kam. 1szt, narzut kam.
1szt, opaska kam. 1szt, gurty kam 2szt,

x

opaska fasz.- kam. 2szt, płotek poj. i pod.
wypełniony kam 8szt, kosze siatk. - kam.
1szt, opaska kam. 1szt, opaska z koszy siat.kam. 1szt, opaska brzeg. z kam. łam. 1szt.

x

opaska brzeg. z grub kam. łam 2 szt,
brzegosłon faszynowy 1szt

x

opaska z narz. kam 1szt, opaska z grub. narz.
kam. 1szt, gurt w dnie 2szt, opaska z koszy
siatk.-kam 1szt

PLRW200012218256

Bielanka

Bielanka

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+400

5+500

x

x

x

x

Sitniczanka

Sitniczanka

0+000

18+000

RZGW Kraków

0+500

17+000

x

x

PLRW2000122182589

Bystrzanka

Bystrzanka

0+000

7+300

RZGW Kraków

0+100

5+900

x

x

PLRW2000122182752

Strzeszynianka

Strzeszynianka

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+200

1+900

x

x

PLRW2000122182749

Moszczanka

Mszanka

0+000

8+300

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

x

Libuszanka

Libuszanka

0+000

20+400

RZGW Kraków

1+300

17+200

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Krygowianka

0+000

5+200

RZGW Kraków

0+000

3+700

x

x

x

PLRW2000122182789

PLRW2000122182769

stopień wodny, mury
oporowe 34+034 - 34+488 jaz

MPGK Gorlice

zapora ziemna z elektrownią

x

PLRW200012218219

x

Drogi Wojewódzkie

x

x

x

stopnie wodne - 5 szt.
71+130, 71+410, 73+670,
73+826, 74+000

stopnie wodne -12szt 1+880,
1+768, 1+736, 1+716, 1+700,
1+679, 1+658, 1+640, 1+620,
1+600, 1+575, 1+536

MZMiUW

stopnie wodne-10szt

MZMiUW

stopnie wodne - 8 szt

MZMiUW

x

x

x

x

x

x

opaska z grubego kam. łam 6 szt, opaska
fasz.+ dwie poprzeczki 1szt, opaska i tama
podłuż z kam. łam o poprzeczki z faszynady i
brzegosłon fasz. 1szt, murek bet. 1szt, opaska
z koszy siatk.-kam., narzut kam w dnie i na
skarpie,
opaska z koszy siat.-kam. 3 szt, gurty 15szt,
gurt z koszy siatk.-kam. 1, narzut kam. w
dnie 1szt
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PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

0+000

23+200

RZGW Kraków

0+000

4+200

x

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

0+000

23+200

RZGW Kraków

5+800

8+600

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

0+000

23+200

RZGW Kraków

12+800

20+800

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

BN Dop. Sękówki

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+100

1+000

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

Małastówka

0+000

9+450

RZGW Kraków

1+300

6+900

x

x

x

opaska z grubego kam 3szt,

PLRW200012218269

Sękówka

Siarka

0+000

9+750

RZGW Kraków

0+200

8+200

x

x

x

opaska z koszy siatk.-kam. 2 szt, opaska
kam. 1szt, gurt w dnie z koszy 2szt

PLRW200012218269

Sękówka

Męcinka

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+300

2+800

x

x

x

opaska z gabionów i koszy siat.-kam. 1szt,
opaska z grub. narz. kam 1 szt, gurty z koszy
siat.-kam. 3szt

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Od Strzeszyna
(Dop. z Racławic)

0+000

3+350

RZGW Kraków

0+700

1+100

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Biecza

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+200

0+950

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Brzezna

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+100

0+700

x

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Muchówka

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+100

3+500

x

x

x

murek oporowy + gurty 1 szt, płyty bet. typ
krata 1 szt,

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Stóżowianka

0+000

3+700

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

narzut kam. 1 szt, mała krata 4szt, kosze
siat.-kam. 1szt,mur oporowy 1szt, narzut
kam. w dnie 1szt,

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki
Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

B/N dop.
Stróżowianka

0+000

0+250

RZGW Kraków

0+050

0+250

x

x

Figa

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+100

1+300

x

x

mała krata przejazd w bród 1szt, mała krata i
gurty bet. 1szt, opaska z koszy siat.-kam 1szt

Szymbarski

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+200

0+700

x

x

x

ubezp. skarp płytami yomb 1szt

zapora p. rum 0+495

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

dop.
Szymbarskiego

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

ubezp. skarp płytami yomb 1szt

zapora p. rum 0+875

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

BN w m Szymbark

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

1+400

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Wólka

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

BN w m. Rodna
(Kąty)

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+100

1+900

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Chełmoński

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+100

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Drągowski

0+000

5+300

RZGW Kraków

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Tulejówka

0+000

2+900

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Garwaczówka

0+000

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Stolarzówka

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

PLRW2000142182779
PLRW2000142182779
PLRW2000142182779

x

x

stopień wodny 0+130

MZMiUW

stopień wodny 1+400

MZMiUW

opaska z narz. kam 1 szt, oapska z grub. narz.
kam 2szt, opaska z kam. łam 1szt,
ubezpieczenie brz. płytami ażurowymi 1 szt
opasaka z koszy siat.-kam. 1szt, opaska z
grub. kam. łam 1szt

x

x

opaska z grub. narzutu kam. 1szt

x

x

opaska z grub. kam. łam., gurty w dnie,
narzut kam. 1szt

1+900

x

x

opaski z koszy siatk.-kam. 3szt, narzut kam.
w dnie 1szt, stopnie z podw. koszy siatk.kam. 5 szt,

0+200

1+400

x

x

x

RZGW Kraków

0+100

1+000

x

x

x

4+700

RZGW Kraków

0+200

0+900

x

x

x

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+200

1+300

x

x

x

Łosianka

0+000

3+300

RZGW Kraków

0+100

1+400

x

x

B/N z Góry Łysiec

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

x

x

zapora p. rum 0+980

opaska z koszy siatk.-kam., ubzep. brzegów
płytami ażurowymi, narzut kamienny w dnie,
krawęznik bet. 1 szt
stopnie wodne - 10szt 0+000
- 1+288

x
x

stopnie wodne - 3szt 0+830,
0+918, 1+232

opaska z grub. kam łam 1szt, gurty w dnie z
koszy 3szt, narzut kam. w dnie 1szt

MZMiUW
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PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Bełcz

0+000

1+700

RZGW Kraków

0+100

0+350

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

B/N dop.Łosianki

0+000

1+100

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

PLRW2000122182329

Przysłopianka

Przysłopianka,
Przysłup

0+000

11+200

RZGW Kraków

0+500

4+500

x

PLRW2000122182329

Przysłopianka

Przysłopianka,
Przysłup

0+000

11+200

RZGW Kraków

7+000

9+000

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Zdynia, Zdynianka

0+000

22+100

RZGW Kraków

0+300

18+200

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Roztoka

0+000

2+600

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Sidława

0+000

3+450

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Regetówka

0+000

10+000

RZGW Kraków

3+100

6+300

x

x

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Gładyszówka

0+000

5+600

RZGW Kraków

0+700

5+500

x

x

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Krzywy Potok

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Plebański
(Skwirtne)

0+000

5+200

RZGW Kraków

0+350

2+000

x

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Oderne

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+500

2+000

x

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Matisa

0+000

5+800

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Ropka

0+000

6+300

RZGW Kraków

0+400

5+200

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Ripka

0+000

3+900

RZGW Kraków

0+100

2+500

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Szuwniak

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

0+000

8+000

RZGW Kraków

1+000

5+300

x

Libuszanka

Obwałowanie pot.
Libuszanka lewe i
prawe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

0+900

2+560

RZGW Kraków

km wału
0+000
0+000

km wału
1+660
0+275

RZGW Kraków

km wału
lewe
0+000
0+000
0+000
0+000
prawe
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

km wału
lewe
5+114
1+600
4+377
7+629
prawe
5+141
3+010
0+246
2+100
3+200

PLRW2000122182769

x

x
x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

PLRW200019226739

Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka

Wisłok

PLRW20001921895

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

44+600

45+500

RZGW Kraków

44+600

45+500

x

PLRW20001921895

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

46+200

47+720

RZGW Kraków

44+600

45+500

x

118+000

x

x

x

x

Obwałowanie
p.powodziowe rzeki
Dunajec lewe i
prawe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

101+500

x

x

x

x

x

x

zapora p. rum. 0+405

x
x

x

płotek i płyty yomb, gurt 1szt

opaski kam. 3szt, opaska z koszy siatk.-kam,
gurty w dnie z grub. kam. i opaska z grub.
kam. łam 1szt

opaska z narz. kam 1szt,

stopnie wodne - 3 szt 0+390,
0+995, 1+350, zapora p.rum.
2+215

MZMiUW

stopień wodny 2+039,
zapora p.rum. 1+381

MZMiUW

x

x

x

x

stopnie wodne - 6 szt
Lewe obwałowanie p.
powodzionwe pot Libuszanka
wraz z infrastrukturą
towarzyszacą (6 szt.. śluz
wałowych wraz z rowkami
odwadniającymi )

MZMiUW

MZMiUW
Kraków

x

x

Obwałowanie p.powodziowe
rzeki Dunajec lewe i prawe
wraz z infrastrukturą
techniczną. 28 szt.. śluz
wałowych wraz z rowkami
odwadniającymi, rampy,
przejazdy walowe,bulwary
itp..

x

x

prawy wał - 3 514 m

PZMiUW
Rzeszów

x

x

wał prawy - 800 m

PZMiUW
Rzeszów

x

x

wał prawy - 1520 m

PZMiUW
Rzeszów

x

RZGW Kraków

x

MZMiUW
Kraków
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PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka

54+811

55+980

RZGW Kraków

54+811

55+980

x

x

x

wał prawy - 1100 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka

53+800

55+600

RZGW Kraków

53+800

55+600

x

x

x

wał lewy - 1268 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka

55+960

57+150

RZGW Kraków

55+960

57+150

x

x

x

wał prawy dł. 1320 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłok

171+950

178+563

RZGW Kraków

171+950

178+563

x

x

PZMiUW
Rzeszów

PLRW2000122261899

Pielnica

Smoleń Wielki
dz. nr ew. 1447

0+000

0+400

Skarb Państwa

0+000

0+400

x

PLRW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłok

171+950

175+768

RZGW Kraków

171+950

175+768

x

x

x

x

lewy wał p.pow. - 3677 m
śluzy wałowe- 4 szt.

PZMiUW w
Rzeszowie

PLRW2000142181959

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Wisłoka

126+372

127+165

RZGW Kraków

126+372

127+165

x

x

x

x

x

wał lewy - 720 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

104+190

113+583

RZGW Kraków

104+190

113+583

x

x

x

x

x

wał lewy - 1915 m,
wał prawy - 9060 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW200014218499

Jasiołka od Chlebianki do
ujścia

Jasiołka

0+000

2+481

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

wał lewy - 2390 m,
wał prawy - 2385 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW200012218492

Warzycki

Warzycki

0+000

0+945

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

wał lewy - 915 m,
wał prawy - 942 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW200014218299

Ropa od Sitniczanki do
ujścia

Ropa

0+350

5+260

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

wał lewy - 3360 m,
wał prawy - 3870

PZMiUW
Rzeszów

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

RZGW Kraków

RZGW Kraków

wał prawy - 26446 m

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

RZGW Kraków

RZGW Kraków

wał prawy - 26446 m

PZMiUW
Rzeszów
PZMiUW
Rzeszów

PLRW20001921895

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

RZGW Kraków

RZGW Kraków

lewy wał - 24534 m
prawy wał + ZłotnickoBerdechowski L+P-28900 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

Wisłoka

RZGW Kraków

RZGW Kraków

lewy wał - 24534 m
prawy wał + ZłotnickoBerdechowski L+P-28900 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

PLRW200002133529

Kanał żeglowny Dwory

PLRW200002135594

Kanał Łączański (Kanał
Łączany-Skawina)

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Kanał żeglugowy
Dwory
Kanał ŁączanySkawina

Wisła

x

x

wał lewy dł. - 2796m
wał prawy dł. - 6172m

x

x

wał lewy dł. - 400 m
wał prawy dł - 400 m

0+600

22+800

RZGW Kraków

0+600

22+800

x

x

x

x

x

x

0+000 k

7+800 k

RZGW Kraków

0+000 k

7+800 k

x

x

x

x

x

x

0+000 k

17+200 k

RZGW Kraków

0+000 k

17+200 k

x

x

x

x

x

x

22+800

60+000

RZGW Kraków

22+800

60+000

x

x

x

x

x

x

opaski faszynadowo-kamienne - szt.2

Stopień Wodny Dwory
4+940
Kanał żeglugowy Smolice
0+000 k - 2+110 k

tamy podłużne - szt.6, opaski faszynadowokamienne - szt.15, ostrogi - szt.7, brzegosłon
- szt.1

Stopień Wodny Smolice
21+220
Stopień Wodny Łączany
38+580

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 126 –

Poz. 4055

PLRW2000192137759

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Wisła

60+000

97+700

RZGW Kraków

60+000

97+700

x

x

x

x

x

x

nabrzeże przeładunkowe - szt.1, tamy
podłużne - szt.20, tamy poprzeczne - szt.22,
opaski faszynadowo-kamienne - szt.14,
opaski faszynadowe - szt.33, ostrogi - szt.49,
brzegosłon - szt.6, mur oporowy (bulwar) szt.2

PLRW200019213799

Wisła od Podłężanki do
Raby

Wisła

97+700

134+800

RZGW Kraków

97+700

134+800

x

x

x

x

x

x

nabrzeże przeładunkowe - szt.1, tamy
podłużne - szt.11, opaski faszynadowokamienne - szt. 29, ostrogi - szt. 416,

PLRW20002621763

Strumień (Kanał Strumień)
do Rząski

x

nabrzeże przeładunkowe - szt. 1, tamy
podłużne - szt. 5, tamy podłużne z
poprzeczkami - szt. 15, opaski faszynadowokamienne - szt. 2, ostrogi - szt. 31

x

nabrzeże przeładunkowe - szt.2, tamy
podłużne - szt.4, tamy podłużne+ostrogi - szt.
1, tamy równoległe - szt.1, tamy
równoległe+poprzeczki+ostrogi - szt.2,
ostrogi+poprzeczki - szt.2, ostrogi - szt.2,
opaski faszynadowo-kamienne - szt. 2

PLRW20002121799

PLRW20001921339

PLRW20001921339

PLRW20001921339

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

134+800

160+600

0+000

18+100

0+850

160+600

175+200

3+700

14+000

0+040

RZGW Kraków

RZGW Kraków

134+800

160+600

160+600

175+200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stopień Wodny Kościuszko
66+400
Stopień Wodny Dąbie
80+875
Stopień
Wodny Przewóz 92+150

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Chełmek, km wału 0+0003+700 - długość 3700 m,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Wisły w gm.
Przeciszów, w km 0+0002+300 oraz 2+500-3+800 długość 3800 m, wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj. 2 szt. śluz wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Wisły w gm.
Oświęcim, w km 0+0000+780 - długość 780 m, wraz
z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

PLRW2000192135599

PLRW20001921339

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy
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Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

14+000

1+749

18+300

22+700

4+000

10+500

4+020

19+300

30+500

12+200

Poz. 4055

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Wisły w gm.
Oświęcim, w km 3+8006+400 - długość 2600 m,
wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 4 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Wisły w gm.
Miasto Oświęcim, w km
0+000-2+271 - długość
2271m wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Wisły w gm.
Zator, w km 0+000-1+200 długość 1200 m wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj. 1 szt. śluz wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Wisły w gm.
Zator, w km 0+000-4+240 długość 4240 m wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj. 6 szt. śluz wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Libiąż, w km 3+700-10+340 długość 6640 m wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj. 5 szt. śluz wałowych

MZMiUW
Kraków

MZMiUW
Kraków

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

14+300

24+800

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Babice, w km 10+34019+900 - długość 9560 m
wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 11 szt.
śluz wałowych

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

19+100

21+100

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Babice, w km 0+000-1+510 długość 1510 m

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Babice, w km 0+000-1+485 długość 1485 m, wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj. 1 szt. śluz wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Babice w km 19+90024+150, długość 4250 m wraz
z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

PLRW20001921339

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

Wisła

23+406

24+800

24+991

29+200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

– 128 –

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

25+000

30+160

29+200

30+270

32+080

29+950

36+500

30+160

31+150

30+200

31+970

32+630

36+500

45+950

Poz. 4055

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Babice w km 0+000-0+701,
długość 701 m

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Alwernia w km 0+701-1+690,
długość 989 m wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj.1 szt. śluzy wałowej

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Alwernia w km 24+15025+150, długość 1000 m wraz
z urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy
wałowej

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Alwernia w km 25+15026+850, długość 1700 m wraz
z urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy
wałowej

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Wisły w gm.
Alwernia w km 26+85027+400, długość 550 m wraz
z urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy
wałowej

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Wisły w gm.
Spytkowice, km wału 0+0006+550 - długość 6550 m,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Wisły w gm.
Brzeźnica, km wału 6+55016+000 - długość 9450 m,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 10 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Wisła od Skawy do
Skawinki
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Wisła

36+375

60+100

RZGW Kraków

Poz. 4055

prawy wał rzeki Wisła w gm.
Skawina: km wału 45+75052+200 - długość 6450m
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 8 szt.
przepustów wałowych, km
wału 52+260-56+010 długość 3750 m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
5 szt. przepustów wałowych,
km wału 56+125-57+490 długość 1365m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
2 szt. przepustów wałowych;
lewy wał rzeki Wisła w gm.
Czernichów: km wału
36+300-43+770 - długość
7470m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 6 szt.
przepustów wałowych, km
wału 43+890-47+059 długość 3169m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
3 szt. przepustów wałowych,
lewy wał rzeki Wisła gm.
Czernichów i gm. Liszki: km
wału 47+131-57+430 długość 10299 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
19 szt. przepustów wałowych

MZMiUW
Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192137759

Wisła od Skawinki do
Podłężanki
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Wisła

59+735

97+475

RZGW Kraków

Poz. 4055
prawy wał rzeki Wisła w gm.
Kraków, km wału 59+73561+625 - długość 1890 m
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych, km
wału 62+030-63+190 długość 1160 m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
1 szt. przepustów wałowych,
km wału 63+790-71+771 długość 7981m wraz z
infrastruktura towarzyszącą tj.
6 szt. przepustów wałowych,
km wału 72+085-72+770 długość 685 m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
2 szt. przepustów wałowych,
km wału 72+845-73+325długość 480 m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
2szt. przepustów wałowych,
km wału 79+183-80+703 długośc 1520 m, km wału
81+193-90+800 - długość
9607m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 6 szt.
przepustów wałowych, prawy
wał rzeki Wisła w gm.
Wieliczka km wału 90+80096+038 - długość 5238 m
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych; lewy
wał rzeki Wisła w gm. Liszki
i gm. Kraków, km wału
57+430-59+500 - długość
2070 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych, km
wału 60+180-62+655 długość 2475 m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
2 szt. przepustów wałowych,
km wału 64+265-64+765 długość 500 m, km wału
66+531-71+284 - długość
4753 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 8 szt.
przepustów wałowych, km
wału 79+786-81+787 długośc 2001 m, km wału
82+000-88+800 - długość
6800 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych, km
wału 89+640-90+560 długośc 920 m, km wału
90+638-91+797 - długośc
1159 m, km wału 91+99795+162 - długośc 3165 m
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych

MZMiUW
Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000262137749

PLRW200019213799

PLRW200019213799

Serafa

Wisła od Podłężanki do
Raby

Wisła od Podłężanki do
Raby

– 131 –

Drwina Długa

Wisła

Wisła

0+000

97+570

116+850

3+490

152+100

133+800

Poz. 4055

MPWiK

prawy wał potoku Drwina
Długa w gm. Kraków i gm.
Wieliczka, km wału 0+0003+490 - długość 3490 m wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 7 szt przepustów
wałowych, lewy wał potoku
Drwina Długa w gm. Kraków
i gm. Wieliczka, km wału
0+000-3+724 - długość 3724
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 6 szt.
przepustów wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

prawy wał rzeki Wisła w gm.
Niepołomice km wału
96+038-115+438 - długość
19400 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 7 szt.
przepustów wałowych, lewy
wał rzeki Wisła w gm.
Kraków km wału 95+272101+247 - długośc 5972 m
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 5 szt.
przepustów walowych; lewy
wał rzeki Wisła w gm.
Igołomia-Wawrzenczyce km
wału 0+000-14+520 - długość
14520 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych i 3 szt.
przepompowni; lewy wał
rzeki Wisła w gm. Nowe
Brzesko km wału 0+0002+820 - długośc 2820 m wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 1szt. przepustów
wałowych; lewy wał rzeki
Wisła w gm. Koszyce: km
wału 0+000-1+760 - długość
1760 m wraz z infrastrukturą
towarzysząca tj. 1szt.
przepustów wałowych, km
wału 0+000-1+780 - długośc
1780 m, km wału 0+0000+960 - długość 960 m, km
wału 0+000-4+300 - długość
4300 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych, km
wału 0+000-1+360 - długość
1360 m

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

prawy wał rzeki Wisła w gm.
Drwinia, km wału 118+800132+000 - długość 13200m,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, tj. 11 szt.
przepustów walowych.

MZMiUW
Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Wisła od Raby do Dunajca
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Wisła

150+700

137+710

RZGW Kraków

prawy wał rzeki Wisły w gm.
Szczurowa - km wału 6+08822+220 wraz z infrastrukturą
towarzyszacą tj. 8 szt
przepustów wałowych i 1 szt
przepompowni

prawy wał Wisły w km 0+000
- 6+088 (6,088 km) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
1 szt. przepust wałowy i 1 szt.
przepompownia

MZMiUW

-

Lewy wał rzeki Wisły Kamień Nowy - Szczytniki w
km 0+000 - 7+800 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

-

Lewy wał rzeki Wisły Kamień Nowy - Szczytniki w
km 0+000 - 7+800 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

PLRW200021213999

Wisła od Raby do Dunajca

Wisła od Raby do
Dunajca

152+800

158+900

RZGW Kraków

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

RZGW Kraków

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

-

-

RZGW Kraków

-

-

-

x

-

x

x

x

6 ostróg
9 poprzeczek
4 tam podłużnych
3 opaski brzegowe

x

x

x

33 ostróg
1 poprzeczka
1 tama podłużna
2 opaski brzegowe

x

x

x

x

7 ostróg
6 poprzeczek
2 tam podłużnych
2 opaski brzegowe

x

x

x

x

12 ostróg
1 tama podłużna
1 opaska brzegowa

x

16 ostróg
12 poprzeczek
4 tam podłużnych
1 opaska brzegowa

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

186+000

191+000

x

x

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

191+000

196+000

x

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

196+000

201+000

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

175+400

226+900

RZGW Kraków

201+000

206+000

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

Wisła

175+400

175+400

226+900

226+900

RZGW Kraków

RZGW Kraków

175+400

181+000

206+000

181+000

186+000

211+000

-

x

PLRW20002121799

RZGW Kraków

x

11 ostróg
3 poprzeczek
2 tam podłużnych
3 opaski brzegowe

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

226+900

-

x

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

175+400

x

6 ostróg
16 poprzeczek
5 tam podłużnych
5 przetamowań
1 opaska brzegowa

PLRW20002121799

Wisła

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki
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Wisła

175+400

226+900

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

RZGW Kraków

RZGW Kraków

Wisła

216+000

211+000

216+000

216+000

222+000

x

x

x

x

Poz. 4055

x

x

x

20 ostróg
15 poprzeczek
1 tama podłużna
2 opaski brzegowe

x

tama równoległa 2 szt
( 18 szt
poprzecznych);
opaski brzegowe 4 szt;
ostrogi 1 szt

budowle Elektrowni Płaniec
Tama równoległa 1 szt.
Ostrogi 5 szt.

GDF Suez
Energia Polska
S.A Zawada 26,
28 - 230
Połaniec

budowle Elektrowni Płaniec
Tama równoległa 4 szt. ( w
tym 12 szt poprzeczek )
Ostrogi 10 szt. Tama
zamykająca starorzecze 3 szt.
223+650 próg piętrzący 1 szt.

GDF Suez
Energia Polska
S.A Zawada 26,
28 - 230
Połaniec

226+900

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

RZGW Kraków

222+000

226+900

x

x

x

x

tama równoległa 3 szt ( 6 szt poprzecznych),
ostrogi 7 szt

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

RZGW Kraków

227+000

232+200

x

x

x

x

tama równoległa 6 szt. ( 21 szt
poprzecznych),
ostrogi 11 szt

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

RZGW Kraków

232+200

242+500

x

x

x

x

tama równoległa 7szt. ( 33 szt
poprzecznych),
ostrogi 34 szt

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

RZGW Kraków

242+500

247+900

x

x

x

x

tama równoległa 8 szt ( 45 szt
poprzecznych),
ostrogi 22 szt

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

RZGW Kraków

247+900

255+000

x

x

x

x

tama równoległa 5 szt ( w tym 13 szt
poprzecznych),
ostrogi 35 szt ,
opaska brzegowa 1 szt.

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

RZGW Kraków

255+000

260+000

x

x

x

x

ostrogi-22szt opaski -3 szt tam.równ.2 szt

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

RZGW Kraków

260+000

265+000

x

x

x

x

ostrogi-5szt opaski -1 szt tam.równ.1 szt

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

RZGW Kraków

265+000

270+000

x

x

x

x

ostrogi-29szt opaski -4 szt tam.równ.1 szt
tam.poprz.9 szt

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

RZGW Kraków

270+000

275+000

x

x

x

x

ostrogi-19 szt opaski -3 szt tam.równ-.2 szt

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

RZGW Kraków

275+000

279+700

x

x

x

x

ostrogi-19 szt opaski -1 szt tam.równ-.2 szt

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

RZGW Kraków

279+700

285+000

x

x

x

x

ostrogi-6 szt opaski -1 szt tam.równ-.1 szt

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

RZGW Kraków

285+000

290+000

x

x

x

x

ostrogi-20 szt opaski -4 szt tam.równ-.3 szt
tam.pop. 3 szt

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

RZGW Kraków

290+000

295+200

x

x

x

x

PLRW20001621992

Prypeć

Prypeć

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW2000172312

Rzeka Strachocka

Rzeka Strachocka

PZMiUW Rzeszów

x

PLRW200019217499

Breń- Żabnica od Żymanki
do ujścia

Breń

MZMiUW Kraków,
PZMiUW Rzeszów

x

PLRW200019217699

Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia

Strumień

ŚZMiUW Kielce

x

Wisła

Wisła

Wisła

226+900

226+900

279+700

255+000

279+700

295+200

ostrogi-14 szt

tam.równ-.3 szt tam.pop. 3
szt
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PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do ujścia

Wisłoka

RZGW Kraków

x

PLRW200019219699

Trzeniówka od Karolówki
do ujścia

Trzeniówka

PZMiUW Rzeszów

x

PLRW200019219899

Łęg od Murynia do ujścia

Łęg

RZGW Kraków

x

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

RZGW Kraków

x

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

RZGW Kraków

x

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

RZGW Kraków

x

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

RZGW Kraków

x

PLRW20002621729

Kanał Zyblikiewicza

Kanał
Zyblikiewicza 2

MZMiUW Kraków

x

PLRW20002621732

Rów Odmęcki

Rów Odmęcki

MZMiUW Kraków

x

PLRW20002621734

Dopływ z Maniowa

Dopływ z Maniowa

MZMiUW Kraków

x

PLRW20002621752

Kineta

Kineta

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW200026219112

Kanał Kliszowski

Kanał Kliszowski

PZMiUW Rzeszów

x

PLRW2000623152

Smugi

Smugi

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW2000623169

Czyżówka

Czyżówka

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW20009231499

Opatówka od Żychawy do
ujścia

Opatówka

ŚZMiUW Kielce

x

PLRW20001921499

Dunajec od Zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

RZGW Kraków

x

PLRW2000921789

Czarna od zbiornika
Chańcza do ujścia

Czarna Stazowska

0+000

RZGW Kraków

25+000

40+420

x

x

x

x

x

---

ruiny jazu betonowego
27+940, ścianka larsenowa
szczelna 27+950, stopień
34+100, jaz drewnianobetonowy 35+300

RZGW Kraków

0+000

25+000

x

x

x

x

x

opaski brzegowe 16 szt. 2436 mb;
brzegosłon 4 szt. 280 mb, przełorzenie koryta
na dł. 230 mb, bystrze oraz brud

stopień piętrzący 12+610, jaz
betonowy 14+040,
kaskada 5 pogów 22+650, jaz
betonowy 22+745,

bród 46+175,

40+420

PLRW2000921789

Czarna od zbiornika
Chańcza do ujścia

PLRW2000921783

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Czarna Stazowska

44+000

49+000

RZGW Kraków

44+000

49+000

x

x

x

x

x

---

PLRW20009217817

Czarna od Łukawki do
Dopływu z Rembowa

Czarna Stazowska

49+000

59+000

RZGW Kraków

49+000

59+000

x

x

x

x

x

---

PLRW200062178132

Czarna do Łukawki (bez
Dopływu spod Drugni)

Czarna Stazowska

59+000

70+000

RZGW Kraków

59+000

70+000

x

x

x

x

x

---

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Koprzywianka

0+000

14+000

RZGW Kraków

0+000

7+000

x

x

x

x

Płotek faszynowy -7 szt

x
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PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Koprzywianka

0+000

14+000

RZGW Kraków

7+000

14+000

x

x

PLRW200019219699

Trześniówka od Karolówki
do ujścia

Trześniówka

0+000

29+100

RZGW Kraków

0+000

29+100

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

Jaz betonowy km 13+400 Jaz
betonowy km 25+300

x

Jaz betonowy km 31+300 Jaz
betonowy km 34+750 Jaz
betonowy km 38+750 Jaz
betonowy km 39+690 Jaz
betonowy km 41+560
stop.bet.km.43+360
stop.bet.km 44+230
stop.bet.km 44+780

PLRW200017219634

Trześniówka do Karolówki

Trześniówka

29+100

54+070

RZGW Kraków

29+100

54+070

x

PLRW200019219899

Łęg od Murynia do ujścia

Łęg

0+000

48+100

RZGW Kraków

0+000

48+100

x

x

x

PLRW200019219853

Łęg od Przywry (z Przywrą
od Dąbrówki do ujścia) do
Murynia

Łęg

48+100

53+300

RZGW Kraków

48+100

53+300

x

x

x

x

x

x

Rampa bystrze km 48+060 - 48+129

Jaz betonowy km 15+335 Jaz
betonowy km 21+300

Brzegosłon faszynadowo -kamienny km
49+600 - 49+660

stop.fasz-kam.km 54+032 km
54+825 km 56+015
stop.beton.km 56+930 km
57+676
Jaz kołowy km
57+676

PLRW200019219839

Łęg od Turki do Przyrwy
(bez Przyrwy)

Łęg

53+300

65+200

RZGW Kraków

53+300

65+200

x

x

x

PLRW200017219829

Łęg do Turka

Łęg

65+200

80+384

RZGW Kraków

65+200

80+384

x

x

x

Brzegosłon faszynadowo -kamienny km
70+038 -70+110

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

0+000

83+050

RZGW Kraków

0+000

45+200

x

x

x

tamy podłużne- 12 szt., opaski brzegowe- 14
szt. (0+879-45+200)

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

0+000

83+050

RZGW Kraków

45+200

83+050

x

PLRW200010216531

Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy

Nida

83+050

103+550

RZGW Kraków

83+050

103+550

x

x

x

x

x

x

x

x

x

stop.fasz-kam.km 50+000
stop.fasz-kam.km 52+227

stop.bet.km 65+550

1-stopień żelbetowy(61+870), 2-stopień
żelbetowy- (63+270), 3stopień żelbetowy- (64+870),
4-stopień żelbetowy
(70+930), 5- stopień ze
ścianki szczelnej Larsena(74+870), 6- bystrotok
faszynowo-kamienny
(75+050), 7- stopień
żelbetowy- (81+260), 8- jaz z
mostem i MEW- (82+880)

ŚZMiUW
Kielce

1-Jerzy
Kubecki, 2, 4ŚZMiUW, 3Jerzy
Komorniczak,

1- Jerzy
Komorniczak

PLRW2000921649

Czarna Nida od Morawki do
ujścia

Czarna Nida

0+000

27+000

RZGW Kraków

0+000

27+000

x

x

x

x

1-jaz z MEW Wolica
(10+960), 2- przewał
kamienny (11+960), 3- jaz z
MEW Morawica (26+560 ),
4- przewał murowany
(26+900)

PLRW20008216459

Czarna Nida od
Pierzchnianki do Morawki z
Luborzanką (od Zalewu
Cedzyna do ujścia)

Czarna Nida

27+000

39+000

RZGW Kraków

27+000

39+000

x

x

x

x

1-jaz z MEW Bieleckie
Młyny (27+900)
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PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

PLRW20001021699

PLRW20001021699

PLRW200010216531

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy
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Wisła od Dunajca
do Wisłoki

Nida, gm. Imielno,
Sobków, Kije,
Pińczów, Michałów

Nida

Nida

Nida

Nida

Nida

160+000

209+380

Poz. 4055

prawy wał Wisły w km 0+000
- 44+800 - (44,80 km) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
11 szt. przepust wałowy i 3
szt. przepompownia

MZMiUW

jaz z mostem i stopniem w m.
Rębów w km 85+460, gm.
Kije, powiat pińczowski

ŚZMiUW
Kielce

x

Lewy wał rz. Nidy Pińczów Kopernia w km 0+000-5+500,
gm. Pińczów, powiat
pińczowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Lewy wał rz. Nidy Kopernia Zalesie w km 0+000-2+520,
gm. Pińczów, powiat
pińczowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Lewy wał rz. Nidy Zalesie Skowronno, gm. Pińczów
0+000-3+770, powiat
pińczowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Lewy wał rz. Nidy
Motkowice - Korytnica, gm.
Kije, Imielno w km 0+0006+676, powiat pińczowski,
jędrzejowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Lewy wał rz. Nidy Korytnica
- Staniowice, gm. Sobków w
km 0+000-1+580, powiat
jędrzejowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

stopień 64+900, 66+300, 67+900 w m.
Pińczów, 73+900 w m. Zalesie, gm.
Pińczów, powiat pińczowski, 77+840 w m.
Sobowice, 83+840 w m. Motkowice,
bystrotok w km 78+100 w m. Sobowice, gm.
Imielno, powiat jędrzejowski

Skarb Państwa

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216531

PLRW20001021699

Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia
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Nida

Nida

Nida

Nida

Nida

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

PLRW200010216531

Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy

PLRW200010216531

Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy

Nida

RZGW Kraków

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

RZGW Kraków

Nida

Nida

Poz. 4055

RZGW Kraków

RZGW Kraków

x

x

Lewy wał rz. Nidy Staniowice
- Sobków, gm. Sobków w km
0+000-1+730, powiat
jędrzejowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Prawy wał rz. Nidy PińczówMichałów w km 0+0003+800, gm. Pińczów, powiat
pińczowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Prawy wał rz. Nidy
Pawłowice - Bełk, gm.
Michałów w km 0+0003+005, powiat pińczowski
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Prawy wał rz. Nidy w
Sobowicach, gm. Imielno w
km 0+000-4+340, powiat
jędrzejowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Prawy wał rz. Nidy w
Stawach, gm. Imielno w km
0+000-1+540, powiat
jędrzejowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Prawy wał rz. Nidy
Motkowice - Borszowice, gm.
Kije, Imielno w km 0+0005+930, powiat pińczowski,
jędrzejowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Prawy wał rz. Nidy Kotlice Mokrsko Dolne, gm. Sobków
w km 0+000-3+670, powiat
jędrzejowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Prawy wał rz. Nidy Mokrsko
Górne - Brzezno, gm.
Sobków w km 0+000-3+640,
powiat jędrzejowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

x

Lewy wał rz. Nidy w km
0+000-5+000 wraz z
ifrastrukturą towarzyszacą

ŚZMiUW
Kielce
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Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

PLRW2000921789

Czarna od zbiornika
Chańcza do ujścia

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Prawy wał rz. Nidy w km
0+000-8+900 wraz z
ifrastrukturą towarzyszacą

ŚZMiUW
Kielce

RZGW Kraków

lewy wał
przeciwpowodziowy w km
0+000-7+820 pow. ujscia
Nidy; 0+000-39+000;0+0002+100; 0+000-1+100, 0+0001+000, 0+000-2+500 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą;
pompownia w m. Rybitwy

pompowniaUMiG w
Połańcu

RZGW Kraków

Lewy wał
przewciwpowodziowy:
2+500-17+000 wraz ze
śluzami wałowymi;
pompownia w m. Łęg

pompowniaUMiG w
Połańcu

RZGW Kraków

jaz w km 21+220; 32+000;
prawy wał w km 0+0001+770, lewy wał w km
0+000-7+900 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą,

ŚZMiUW
Kielce

RZGW Kraków

-

Lewy wał rzeki Koprzywianki
w km 0+000 - 14+600 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
oraz pomownia wody w m.
Szewce w km 8+250

ŚZMiUW
Kielce

-

-

Prawy wał rzeki
Koprzywianki w km 0+000 14+400 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz pomownia
wody w m. Zajeziorze w km
5+500

ŚZMiUW
Kielce

-

-

Konserwacja międzywala
rzeki Koprzywianki w km od
0+000 do 14+000 - biegu
Koprzywianki

ŚZMiUW
Kielce

-

Lewy wał rzeki Trześniówki
w km 0+000 - 3+710 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
oraz pomownia wody w m.
Sandomierz-Nadbrzezie w km
0+700

ŚZMiUW
Kielce

RZGW Kraków

Wisła

Wisła

Czarna Staszowska

Koprzywianka

0+000

12+500

x

0+000

12+500

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Koprzywianka

0+000

15+000

RZGW Kraków

0+000

15+000

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Koprzywianka

0+000

15+000

RZGW Kraków

0+000

15+000

PLRW200019219699

Trześniówka od Karolówki
do ujścia

Poz. 4055

Trześniówka

0+000

3+700

RZGW Kraków

0+000

3+700

x

x

x

x

x

x

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121999

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła od Wisłoki do Sanu
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Wisła

Wisła

-

-

-

-

RZGW Kraków

RZGW Kraków

-

-

-

-

Poz. 4055

x

x

x

x

-

-

-

Lewy wał rzeki Wisły Zawisełcze - Otoka w km
17+000 - 42+300, 0+000 0+200 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz pomownia
wody w m. Otoka Grabińska
w km 18+800

ŚZMiUW
Kielce

-

Lewy wał rzeki Wisły Oczyszczalnia w km 0+000 1+800, 0+000 - 1+300 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

ŚZMiUW
Kielce

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

RZGW Kraków

-

-

x

x

-

-

Prawy wał rzeki Wisły Sandomierz - Nadbrzezie w
km 0+000 - 4+950 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

RZGW Kraków

-

-

x

x

-

-

Prawy wał rzeki Wisły Sandomierz - Huta w km
0+000 - 3+350 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

-

Lewy wał rzeki Wisły Winiary - Podgórze w km
0+000 - 3+700 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
oraz pomownia wody w m.
Kępa Chwłowska w km
1+900

ŚZMiUW
Kielce

-

Lewy wał rzeki Wisły Zawichost - Droga Krajowa
w km 0+000 - 0+577 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

-

Lewy wał rzeki Wisły Zawichost - Piotrowice w km
0+000 - 3+000, 0+000 0+320 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

-

Lewy wał rzeki Wisły Piotrowice - Linów w km
0+000 - 2+700 (0+000 5+500 - część wspólna ze
środkową Wisłą) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

-

Lewy wał rzeki Wisły Piotrowice - Linów w km
0+000 - 2+700 (0+000 5+500 - część wspólna ze
środkową Wisłą) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

PLRW2000212319

PLRW2000212319

PLRW2000212319

PLRW20002121999

PLRW2000212339

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła od Sanny do
Kamiennej

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-
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Lewy wał rzeki Wisły
(poprzeczny) w m. Świniary
Nowe w km 0+000 - 1+080
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

ŚZMiUW
Kielce

prawy wał - 7205 m,

PZMiUW
Rzeszów

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

RZGW Kraków

PLRW200019219899

Łęg od Murynia do ujścia

Łęg

RZGW Kraków

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

RZGW Kraków

RZGW Kraków

wał prawy - 26446 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

RZGW Kraków

RZGW Kraków

wał prawy - 26446 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

238+500

279+800

RZGW Kraków

wał prawy - 31776 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW200019219899

Łęg od Murynia do ujścia

Łęg

0+000

24+661

RZGW Kraków

wał prawy - 28249 m,
wał lewy - 28108 m,
jaz w km 21+660

PZMiUW
Rzeszów

RZGW Kraków

wał prawy - 28249m
(Przyrwa wał: P-1100 m, L1050 m, Koniecpólka wał: P174 m, L-163 m),
wał lewy - 24462 m
(Kaczówka wał: P-2975 m, L3263 m, Łuczek wał: P-1870
m, L-1880 m),
jaz w km 13+308, 25+354,

PZMiUW
Rzeszów

wał prawy - 7693 m
(Korzeń wał: P-590 m, L-556
m),
wał lewy 7169m,
jaz w km 31+584

PZMiUW
Rzeszów

PLRW200019219699

Trześniówka od Karolówki
do ujścia

Trześniówka

-

0+000

-

29+069

RZGW Kraków

Poz. 4055

PLRW200017219634

Trześniówka do Karolówki

Trześniówka

29+069

36+869

RZGW Kraków

PLRW2000192329

Sanna od Stanianki do
ujścia

Kanał OpokaBorów

0+000

5+180

WZMiUW Lublin

PLRW2000623269

PLRW2000623249

PLRW2000623249

Tuczyn

Karasiówka

Karasiówka

Tuczyn

Karasiówka

Jędrzejówka

0+000

0+000
22+000

0+000

23+564

10+000
33+100

8+200

WZMiUW Lublin

WZMiUW Lublin

WZMiUW Lublin

-

-

x

x

x

-

x
umocnienie skarp obustronne - 10500 m,

0+000

0+000

0+000
22+000

0+000

5+180

23+564

10+000
33+100

8+200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

próg 9+950,
10+050,10+152,10+358,10+660,11+090,
11+315,22+680, 22+760, 22+805,
23+190,23+225, 23+282 bystrotok 0+310,
0+785, 11+690

x

x

próg 23+200,23+600,24+280, 26+050,
26+400,26+500,26+600,26+645, 26+733,
26+800, 26+839, 26+868,
27+072,27+185,27+239,
27+800,28+243,28+300,stopień 26+271,
28+795, 1+550,1+660 1+200,1+400

x

przepust z progiem 0+598,5+180,próg
0+750,0+880,
1+000,1+080,2+880,3+042,4+900,5+090,5+
500,5+830,6+000,6+140

x

-

PZMiUW Rzeszów
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Poz. 4055

PLRW2000623229

Sanna od źródeł do
Stanianki

Stanianka

0+000

7+700

WZMiUW Lublin

0+000

7+700

x

x

x

x

x

x

x

stopień żelbetowy 0+980, 1+640, 2+550,
3+450

PLRW2000192329

Sanna od Stanianki do
ujścia

Sanna

0+000

13+880

WZMiUW Lublin

0+000

13+880

x

x

x

x

x

x

x

stopień 9+228,bystrotok 9+596

PLRW2000623229

Sanna od źródeł do
Stanianki

Sanna

39+050

57+750

WZMiUW Lublin

39+050

57+750

PLRW2000192329

Sanna od Stanianki do
ujścia

Lucianka

0+000

0+860

WZMiUW Lublin

0+000

0+860

x

x

x

x

PLRW2000623269

Tuczyn

Partyzant

0+000

2+500

WZMiUW Lublin

0+000

2+500

x

x

x

x

PLRW2000623269

Tuczyn

Ciek spod Suchodół

0+000

2+000

WZMiUW Lublin

0+000

2+000

x

x

x

x

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do Sanny

Wał wislany Dolina
Janiszowska

0+000

7+080

WZMiUW Lublin

0+000

7+080

PLRW2000192329

Sanna od Stanianki do
ujścia

Opoka

0+660

wał rzeki
Sanny

WZMiUW Lublin

PLRW2000172286169

Łada do Osy

OSA

0+000

6+900

WZMiUW Lublin

x

x

x

x

x

x

stopień 50+980, 51+250, 51+350, 51+650,
52+350,52+850, 52+980, 55+150, 56+200,
56+530

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

zastawka żelbetowa 54+310,
54+840, jaz żelbetowy
49+130, jaz kozłowy
51+810, stopień betonowy
50+980, 51+250, 51+350,
51+650, 52+350,52+850,
52+980, 55+150, 56+200,
56+530

przepust wałowy 0+357

właściciel
wody-RZGW
Kraków

Zapora piętrząca wraz z zb.
Czorsztyńskim km 175+475 184+000, Zapora piętrząca
wraz z zb. Sromowce km
173+750 - 175+475

ZEW Niedzica
S.A.

jaz - ujęcie wody pitnej km
1+405,

UG Czorsztyn

zapora p. rumoszowa szt.2, żłób szt. 1 dł.
1146,5m , stopień szt. 1, opaska 1 szt. - 182m

jaz - ujęcie wody pitnej km
3+105,

UG Czorsztyn

stopień szt. 17, żłób szt. 2 - 1855m, bystrotok
szt. 1 - 10m, gurt szt. 13, zapora
p.rumowiskowa szt. 1

jaz - ujęcie wody pitnej szt.1,
ujęcie do naśnieżania

UG Czorsztyn,
Czorsztyn-Ski

x
0+000

6+900

x

x

x

x

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Dunajec

173+750

184+00

RZGW Kraków

173+750

184+00

x

x

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Szlembarski

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

0+200

x

x

x

x

x

żłób - szt. 1 dł. 55m, stopień szt.1, zapora
p.rumoszowa szt.1

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Hubny

0+000

3+050

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

x

x

x

żłób szt. 1, zapora p.rumoszowa szt.1

brak w zestawieniu środków
trwałych RZGW Kraków

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Wronina

0+000

1+550

RZGW Kraków

0+000

1+550

x

x

x

x

x

żłób szt.1

UG Czorsztyn

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Piekiełko

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

x

opaski - szt. 2 dł. 177m, stopień szt. 4, zapora
p.rumoszowa szt. 2

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Głęboki Jar

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+000

1+800

x

x

x

x

x

żłób - szt. 1 dł. 370,5m, stopień szt.1, zapora
p.rumoszowa szt.1

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Limierzyska

0+000

5+150

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

x

x

x

x

x

x

opaski - szt. 3 dł. 195m, gurt szt. 1, stopień
szt. 2, żłób szt. 1 dł. 24m

x

opaski

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Mizerzanka

0+000

5+700

RZGW Kraków

0+000

3+300

x

x

x

x

x

x

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Kluszkowianka

1+300
(0+000)

7+900
(6+600)

RZGW Kraków

1+300
(0+000)

5+320
(4+020)

x

x

x

x

x

x

x

x

UG Czorsztyn
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PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Kosarzyska

0+000

3+850

RZGW Kraków

0+000

1+150

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Głęboki Potok

0+000

3+100

RZGW Kraków

0+000

0+500

PLRW2000122141569

Przykopa

Przykopa

0+000

8+300

RZGW Kraków

0+000

7+500

PLRW2000122141569

Przykopa

Cygański

0+000

0+650

RZGW Kraków

0+000

0+650

PLRW2000122141569

Przykopa

Przeczny

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+750

PLRW2000122141569

Przykopa

Dursztyński

0+000

6+200

RZGW Kraków

0+000

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Niedziczanka

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Łapszanka

4+000

21+300

RZGW Kraków

4+000

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

żłób szt. 1 - dł. 56m, stopień szt. 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1+700

x

x

x

x

x

x

x

4+000

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122141729
PLRW2000122141729

Niedziczanka
Niedziczanka

Kacwinianka
Słotwiński

0+000
0+000

7+700
0+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

7+500
0+300

x
x

x

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Kacwiński

0+000

7+400

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Strzyżawski

0+000

6+550

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

x

x

x

PLRW200015214195

Dunajec od Zb. Czorsztyn
do Grajcarka

Dunajec

152+100

173+750

RZGW Kraków

152+100

173+750

x

x

PLRW200015214195

Dunajec od Zb. Czorsztyn
do Grajcarka

Macelowy

0+000

3+600

RZGW Kraków

0+000

1+220

x

x

x

PLRW200015214195

Dunajec od Zb. Czorsztyn
do Grajcarka

Na Lądzie

0+000

1+450

RZGW Kraków

0+000

0+450

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

20+650

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

stopień szt. 5, opaski szt. 10 - 1410m,
poprzeczki - dł. 386m
opaski 7 szt. - 481,5m

RZGW Kraków

opaski szt. 10

UG Łapsze Niżne, PZD
Nowy Targ

x

x
x

x

x

sztuczne koryto dł. 1836m
sztuczne koryto dł. 632m

x

x

x

brak w zestawieniu środków
trwałych RZGW Kraków

x

x

UG Nowy Targ

jaz w km 0+000

ZEW Niedzica
S.A.

zastawka ppoż. szt. 1 (Łapsze
Wyżne)

UG Łapsze
Niżne

jaz - ujęcie wody km 0+290,

UG Łapsze
Niżne

mur oporowy szt. 1

brak danych

mury oporowe
zabezpieczające korpus dróg i
ścieżek rowerowych, ujęcie
do naśnieżania szt. 1

UMiG
Szczawnica,
PZD Nowy
Targ, PKL
Palenica

jaz - ujęcie szt. 2, km 2+444 i
4+303

UMiG
Szczawnica

opaski 2 szt. - 288m

opaski - 10 szt. dł. 2048m, poprzeczki 8 szt.,
ostrogi siat.-kam. 13 szt., tama podłużna 2
szt. dł. 165m, tama poprzeczna szt. 1,
obwałowanie szt. 1 dł. 259m, bruk na skarpie
szt. 2 dł. 120m, wał ochrony szt. 1 dł. 100m

opaski szt. 2 - 440m

x

mur oporowy zabezpieczający
korpus drogowy szt. 8

UG Czorsztyn

żłób szt. 1 - 150m, stopień szt. 1, zapora
p.rumoszowa szt. 1
RZGW Kraków

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

0+000

8+550

RZGW Kraków

0+000

8+550

x

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rumoszowa szt.1, stopień szt. 26,
mur bulwarowy szt. 18 dł. 1758m , opaski
szt. 6 dł. 5455,4 m
opaski

PLRW2000122141969

Grajcarek

Skotnicki

0+000

1+450

RZGW Kraków

0+000

1+450

x

PLRW2000122141969
PLRW2000122141969

Grajcarek
Grajcarek

Biały
Czarny

0+000
0+000

3+450
3+005

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+500
0+550

x
x

PLRW2000122141969

Grajcarek

Jarmuta

0+000

1+850

RZGW Kraków

0+000

0+650

x

x

PLRW2000122141969

Grajcarek

Sopotnicki

0+000

10+500

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

PLRW2000122141969

Grajcarek

Pod Górkami

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

0+200

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UMiG Szczawnica, PZD
Nowy Targ

żłób szt. 1 - 788m, stopień szt. 4, zapora
p.rumoszowa szt. 1

żłób 2 szt. - 45m, stopień szt. 1, zapora
p.rumoszowa szt. 2, przesklepienie koryta
szt. 1 - 154m
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Bryjarka

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

Poz. 4055

x

x

PLRW2000122141969
PLRW2000122141969
PLRW2000122141969
PLRW2000122141969
PLRW2000122141969
PLRW2000122141969

Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek
Grajcarek

Smolak
Niterbak
Sielski
Szlachtowski
Krupianki
Czerszla

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+600
2+500
7+400
2+400
2+700
2+550

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+150
1+300
1+700
0+400
0+500
0+150

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

PLRW2000122141969

Grajcarek

Stary

0+000

7+900

RZGW Kraków

0+000

2+300

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

zapora p.rumoszowa szt. 2, żłób szt. 2 dł.
158m, stopień szt. 2,

obiekty zlikwidowane z
ewidencji

odcinek przesklepiony szt. 1 dł. 223m

UMiG Szczawnica

opaski

Nadleśnictwo Krościenko

x

x

stopień pomiarowy szt.1,
ujęcie wody pitnej w km
2+920

PLRW2000122141969

Grajcarek

Czarna Woda

0+000

7+600

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

PLRW2000122141969

Grajcarek

Jasielnik

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+000

0+250

x

x

x

x

x

PLRW2000122141969

Grajcarek

Skalskie

0+000

3+800

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

x

x

PLRW2000122141969

Grajcarek

Biała Woda

0+000

7+950

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec

138+000

152+100

RZGW Kraków

138+000

152+100

x

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Kozłecki

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

x

stopień szt. 1, zapora p.rumoszowa szt.1,
żłób szt.1 - 450m

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Zakijowski

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

1+100

x

x

x

x

x

zapora p.rumoszowa szt. 1, żłób szt.1 338,7m

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Ciemny

0+000

1+350

RZGW Kraków

0+000

0+450

x

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Ziemiankowy

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Bliszcza

0+000

2+350

RZGW Kraków

0+000

0+350

x

x

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Berdelski

0+000

4+550

RZGW Kraków

0+000

1+700

x

x

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Jaźwiec

0+000

1+650

RZGW Kraków

0+000

0+250

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Klępy

0+000

3+950

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

PLRW2000721419729

PLRW2000721419729

Krośnica

Krośnica

Krośnica

Międzygórski

0+000

0+000

12+300

2+150

RZGW Kraków

RZGW Kraków

0+000

0+000

9+940

0+500

x

x

x

x

x

x

x

x

opaska szt. 1

Arena Narciarska Jaworki
Homole

ujęcie do naśnieżania szt. 1

opaska szt. 1 dł. 50m

stopień pomiarowy szt.1

tama podłużna szt. 6 dł. 1605,5 m,
poprzeczka szt. 8

mury oporowe
zabezpieczające korpus drogi
szt. 7

Instytut
Melioracji i
Użytków
Zielonych,
UMiG
Szczawnica
Arena
Narciarska
Jaworki Homole
Instytut
Melioracji i
Użytków
Zielonych
Wojewódzki
zarząd dróg,
UMiG
Szczawnica

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rumowiskowa szt.1, stopień szt. 19,
opaski szt. 16 - 729m, żłób szt. 1 - 1002m,
przejazd brodowy 2 szt.

RZGW Kraków

żłób szt. 1 dł. 87m, opaski

UG Krościenko

odcinek przesklepiony szt. 1

UG Krościenko

mury oporowe
zabezpieczające korpus
drogowy, jaz ujęcie wody
pitnej szt. 1

Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
UG Krościenko
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żłób szt. 2 - 54,6m, zapora p.rumowiskowa
szt. 1, stopień szt. 1
PLRW2000721419729

Krośnica

Czarna Krośnica

0+000

5+600

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW2000721419729
PLRW2000721419729

Krośnica
Krośnica

Kotelniczy
Dziadowe Kąty

0+000
0+000

2+100
5+850

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+450
2+200

x
x

x
x

PLRW2000721419729

Krośnica

Biały Potok

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

1+800

x

x

PLRW2000721419729

Krośnica

Lubań

0+000

4+700

RZGW Kraków

0+000

3+300

x

x

PLRW2000721419729

Krośnica

Gielniarz

0+000

1+850

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

RZGW Kraków

opaski

UG Krościenko

opaski

UG Krościenko

żłób szt. 1 - 148,5m, zapora p.rumowiskowa
szt.1
żłób szt. 3 - 1874,9m, zapora
p.rumowiskowa szt.2

x

x
RZGW Kraków

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Ochotnica

0+000

16+850

RZGW Kraków

0+000

16+850

x

x

x

x

x

x

x

x

opaski szt. 24 - 3019,5m, ostrogi szt. 45,
tamy podłużne szt. 4 dł. 670m, mur oporowy
szt. 1 - 192m, poprzeczki szt. 14 szt., bystrze
szt. 2
opaski

PLRW2000122141976
99
PLRW2000122141976
99
PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Osobski

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

0+250

x

Ochotnica

Rolnicki

0+000

4+400

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x

Ochotnica

Lubański

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Kudowski

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

x

x

x

x

x

stopień szt.1, zapora p.rumowiskowa szt. 1,
żłób szt.1 - 309,1m

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Szymanowski

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

0+405

x

x

x

x

x

x

żłób szt. 1 - 207m

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Młynne

0+000

7+350

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Dłubaczowski

0+000

2+050

RZGW Kraków

0+000

0+350

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Gorcowe

0+000

6+500

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

x

x

Ochotnica

Skrodne

0+000

4+400

RZGW Kraków

0+000

1+950

x

x

x

x

x

Ochotnica

Jurkowski

0+000

3+100

RZGW Kraków

0+000

0+850

x

x

x

x

x

Ochotnica

Groniowski

0+000

2+050

RZGW Kraków

0+000

0+350

x

x

x

x

x

Ochotnica

Majdowski

0+000

1+650

RZGW Kraków

0+000

0+460

x

x

x

x

x

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Jamne

0+000

6+300

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

x

x

x

x

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Pierdułowski

0+000

1+900

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

x

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

Jaszcze

0+000

6+950

RZGW Kraków

0+000

4+800

x

x

x

x

x

PLRW2000122141976
99

Ochotnica

PLRW2000122141976
99
PLRW2000122141976
99
PLRW2000122141976
99

Forędówka

0+000

6+850

RZGW Kraków

0+000

1+800

x

x

x

UG Ochotnica
Dolna, PZD
Nowy Targ

mury oporowe
zabezpieczające korpus
drogowy

UG Ochotnica
Dolna

mury oporowe
zabezpieczające korpus
drogowy

UG Ochotnica
Dolna

mury oporowe
zabezpieczające korpus
drogowy

UG Ochotnica
Dolna

mury oporowe
zabezpieczające korpus
drogowy

UG Ochotnica
Dolna

mury oporowe
zabezpieczające korpus
drogowy

UG Ochotnica
Dolna

UG Ochotnica Dolna, PZD
Nowy Targ

x

opaski szt.2 - 70m, żłób szt. 1 - 2800m,
zapora p.rumowiskowa szt. 1

x

żłób szt. 1 - 52m
stopień szt.2, zapora p.rumowiskowa szt. 1,
żłób szt. 1 - 500m

x

opaski
PLRW2000122141976
99

mury oporowe
zabezpieczające korpus
drogowy

x

x

RZGW Kraków

UG Ochotnica Dolna

opaski

UG Ochotnica Dolna

opaski szt. 7- 90m

RZGW Kraków

opaski

UG Ochotnica Dolna

opaski szt. 7- 80m

RZGW Kraków

opaski

UG Ochotnica Dolna

x

x
x
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PLRW2000122141976
99

Ochotnica

PLRW2000142141399

Dunajec od Białego
Dunajca do zb. Czorsztyn

Dunajec

184+000

199+200

RZGW Kraków

184+500

199+200

x

x

x

x

x

x

PLRW2000142141399

Dunajec od Białego
Dunajca do zb. Czorsztyn

Górski

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

x

x

PLRW2000142141399

Dunajec od Białego
Dunajca do zb. Czorsztyn

Migront

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

x

x

x

x

PLRW200012214136

Łopuszanka

Łopuszanka

0+000

7+400

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 3,
żłób szt.3 - dł.1850m

PLRW20006214138

Czerwonka

Czerwonka

0+000

9+500

RZGW Kraków

0+000

1+100

x

x

x

x

x

x

żłób szt.1 - dł. 150m ,
opaski siat-kam
stopień szt. 1,
gurt denny szt. 11,
poprzeczki szt.15 - dł. 315m,
opaski szt.33 - dł. 3554,5m

Furcówka

0+000

6+700

RZGW Kraków

0+000

2+700

x

x

x

x

x

x

x

opaska szt. 1 - 30m

wał p.powdz. szt. 2 - dł. 600m,
ostrogi szt.16 - dł. 105m,
poprzeczki szt.25 - dł. 339m,
tamy szt.6 dł. 1435m,
opaski szt.22 - dł. 3519m

x

PLRW2000122141349

Leśnica

Leśnica

0+000

17+700

RZGW Kraków

0+000

13+200

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122141349

Leśnica

Muchów Potok

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

0+250

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122141392

Potok Knurowski

Knurowski

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122141392
PLRW2000122141392

Potok Knurowski
Potok Knurowski

Graniczny
Młynny

0+000
0+000

2+000
1+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+500
0+500

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW2000142141549

Białka od Jaworowego do
ujścia

Białka

0+000

24+400

RZGW Kraków

0+000

22+600

x

x

x

x

x

PLRW2000142141549

Białka od Jaworowego do
ujścia

Czerwonka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+600

3+000

x

x

x

x

x

x

opaski siat.-kam.
umocnienie dna

PLRW2000142141549

Białka od Jaworowego do
ujścia

Podgórzański

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

x

x

x

x

opaska szt. 1 - dł. 39,5m

PLRW2000121415469

Białka od Rybiego Potoku
do Jaworowego z
Jaworowym od granicy
państwa

Białka

24+400

38+500

RZGW Kraków

32+300

33+300

x

x

x

x

PLRW2000121415469

Białka od Rybiego Potoku
do Jaworowego z
Jaworowym od granicy
państwa

Jaworowy

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

x

x

x

Trybska Rzeka

Trybska Rzeka

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

2+700

x

x

x

x

x

x

Trybska Rzeka

Czarnogórski

0+000

5+500

RZGW Kraków

1+900

4+800

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122141548
9
PLRW2000122141548
9

jaz dwuprzęsłowy MEW km 196+100

x

WZMiUW Kraków

gurt denny szt. 2,
opaski szt. 3 - dł. 65m

stopień rampa szt. 1,
poprzeczki szt. 4 - dł. 73m,
opaski szt. 15 - dł. 1785m

mur oporowy szt. 2,
poprzeczki szt. 5 - dł. 230m,
opaski szt. 5 - dł. 820m

x
gurt denny szt.1,
opaski szt. 2 - dł. 50m

WZMiUW Kraków

Urząd Gminy
Nowy Targ
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Jan Jędrol

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Biały Dunajec

0+000

18+100

RZGW Kraków

0+000

18+100

x

x

x

x

x

x

wał p.powodz. szt. 2 - dł. 1700m, korekcja stopnie szt.12,
przepony betonowe szt. 12 - dł. 661m,
mury oporowe szt. 13 - dł. 4235m,
stopnie szt. 3,
poprzeczki szt. 77 - dł. 1140m
ostroga szt. 1 - dł. 45m,
opaski szt. 27 - dł. 2697m,
jaz stały szt. 1
stopień rampa - bystrotok szt. 4

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Furczański

0+000

4+0000

RZGW Kraków

0+000

1+700

x

x

x

x

x

x

---

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Florynów

0+000

4+800

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 1,
stopień - szt.1
żłób szt.2 - dł. 430,5m

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Szyposzów

0+000

4+800

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 1,
stopień - szt.1
żłób szt.1 - dł. 367,5m

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Bustryk

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 1,
stopień - szt.1
żłób szt.1 - dł. 84m

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Maciatów

0+000

1+200

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 1,
żłób szt.1 - dł. 80,2m

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Sieczków

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 1,
żłób szt.1 - dł. 58m

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Błaszczakowa
Grobel

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

0+650

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 1,
żłób szt.1 - dł. 51m

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Misiary

0+000

1+600

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 1,
żłób szt.1 - dł.195m

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Suchowiański

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 1,
żłób szt.1 - dł.175m

PLRW2000142141299
9

Biały Dunajec od Porońca
do ujścia

Gliczarowski

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

x

PLRW200012141289

Biały Dunajec (Zakopianka)
od Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim do
Porońca, z Porońcem

Zakopianka

18+100

20+300

RZGW Kraków

18+100

20+300

x

x

x

x

x

x

opaski szt. 4 - dł. 370m

PLRW200012141289

Biały Dunajec (Zakopianka)
od Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim do
Porońca, z Porońcem

Poroniec

0+000

3+890

RZGW Kraków

0+000

3+890

x

x

x

x

x

x

Na odcinku od km 0+000 do km 6+400: mur
oporowy szt. 4 - dł. 421m,
stopień szt. 1,
poprzeczki szt. 10 - dł. 260m,
opaski szt.3 - dł. 305m

PLRW200012141289

Biały Dunajec (Zakopianka)
od Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim do
Porońca, z Porońcem

Poroniec

3+970

7+500

RZGW Kraków

3+970

6+400

x

x

x

x

x

x

jaz drewniany ruchomy - km
0+480
jaz dwuprzęsłowy MEW - km
5+420,
jaz piętrzący MEW - km
6+493,
jaz stały km 16+834

Stachoń,
MZWiK Nowy
Targ Bachleda,
Rzadkosz
RZGW
/użytkownik Kułach
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Cichowiański

0+000

1+300

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

MEW Bachleda,

PLRW200012141289

Biały Dunajec (Zakopianka)
od Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim do
Porońca, z Porońcem

jaz denny km 0+765,
Olczyski

0+000

5+300

RZGW Kraków

0+000

5+300

x

x

x

x

x

x

stopnie szt. 2,
żłób szt. 1 - dł. 526m,
zapora p.rum. szt.1

jaz denny km 3+265,
jaz denny km 4+860

MEWZgromadzeni
Księży
Misjonarzy,
MEW ENION S.A.

PLRW20001214125

Biały Dunajec (Zakopianka)
od Młynisk do Potoku
Olczyskiego

Zakopianka

20+300

24+900

RZGW Kraków

20+300

24+900

x

PLRW20001214125

Biały Dunajec (Zakopianka)
od Młynisk do Potoku
Olczyskiego

Chyców

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

0+900

x

PLRW20001214125

Biały Dunajec (Zakopianka)
od Młynisk do Potoku
Olczyskiego

Kotelnicki

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

PLRW20001214125

Biały Dunajec (Zakopianka)
od Młynisk do Potoku
Olczyskiego

Bystra

0+000

3+650

RZGW Kraków

0+000

3+650

PLRW200022141229

PLRW200022141229

Biały Dunajec do Młyniska

Biały Dunajec do Młyniska

Cicha Woda

Młyniska

24+900

0+000

35+100

2+600

RZGW Kraków

RZGW Kraków

24+900

0+000

30+000

2+500

x

x

x

x

x

x

mur oporowy szt. 7 - dł. 4167,7m,
żłób szt. 1 - dł. 128,75m,
stopień rampa - bystrotok szt. 6,
opaski szt. 1 - dł. 110m

x

x

x

x

x

x

x

x

żłób szt. 1 - dł. 28,95m,
stopień - szt. 1
mur oporowy szt. 1 - dł. 15m

x

x

x

x

zapora p.rum. - szt. 1,
żłób szt.12 - dł. 168m,
mur oporowy szt. 1 -dł. 16,5m

x

x

żłób szt. 1 - dł. 3614m,
stopień - szt. 10

x

mur oporowy szt. 4 - dł. 897m,
stopień rampa - bystrotok szt. 1,
stopień szt. 2,
poprzeczki szt. 7 - dł. 165m,
opaski szt. 7 - dł. 1071,14m

x

x

x

x

x

PLRW200022141229

Biały Dunajec do Młyniska

Biały

0+000

1+700

RZGW Kraków

0+000

1+100

x

x

x

x

x

PLRW200022141229

Biały Dunajec do Młyniska

Walowa Góra

0+000

0+900

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

x

x

x

x

x

mur oporowy szt. 5 - dł. 226,5m,
bruk kamienny w dnie szt.1 - dł. 10m,
gurty betonowe szt. 2,
zapora p.rum - szt. 1,
stopień szt. 1,
opaski szt. 3 - dł. 48m

x

korekcja - stopnie szt. 12,
mur oporowy szt. 4 - dł. 57,95m,
żłob szt. 2 - dł. 168,2m,
stopień szt.1

zapora p.rum. - szt. 1,
żłób szt.1 - dł. 109,7m,

próg betonowy km 20+820ujęcie do śnieżenia

Wyciągi"Haren
da"

próg km 25+160- ujęcie do
śnieżenia,

Polskie Koleje
Linowe,

próg betonowykm 26+710ujęcie do śnieżenia

"Dorado"
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zapora p.rum. - szt. 1,
żłób szt.2 - dł. 66,6m,
mur oporowy szt. 1 - dł. 3m

PLRW200022141229

Biały Dunajec do Młyniska

Gładczański

0+000

1+100

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

x

x

PLRW200022141229

Biały Dunajec do Młyniska

Za Bramką

0+000

1+700

RZGW Kraków

0+000

1+100

x

x

x

x

x

x

żłób szt. 1 - dł. 60m

PLRW200022141129

Dunajec do Kirowej Wody

Siwa Woda

0+000

11+430

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

x

x

x

x

Ostrogi z kamienia łamanego - szt. 6 o
łącznej długości 20mb.

km 232+540 - ujęcie
brzegowe wody dla napędu
tartaku (MEW) i potrzeby
gospodarcze.
km 234+000 - jaz piętrzący i
ujęcie brzegowe dla potrzeb
MEW.
km 234+800 - jaz piętrzący i
ujęcie brzegowe dla potrzeb
MEW (nieczynne).
PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Czarny Dunajec

232+900

239+300

RZGW Kraków

232+900

239+300

x

x

x

x

x

x

Opaska z narzutu kamiennego o dł. 119mb
(szt. 1, ).

km 234+830 - ujęcie denne
(rura drenarska), pobór wody
do celów naśnieżania stoków
narciarskich Kompleksu
Turystyczno Narciarskiego
Witów.
km 235+130 - jaz piętrzący i
ujęcie brzegowe dla potrzeb
MEW.

km 236+060 - ujęcie
brzegowe dla potrzeb MEW.

PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Lejowy Potok

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

x

PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Kirowa Woda

0+000

11+800

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x
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x

PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Antałowski Potok

0+000

4+870

RZGW Kraków
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4+200

x

x

x

x

PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Głęboki Potok

0+000

3+500

RZGW Kraków
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3+500

x

x

x
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PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Przybylanka
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2+000

RZGW Kraków
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2+000

x
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PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Magurski Potok

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

x

x

x

Budowle poprzeczne (szt. 12) dł. 183mb i
podłużne (szt. 2) dł. 512mb, w tym: tama
podłużna, opaska brzegowa, poprzeczki
siatkowe, sadzenie wikliny.

Wojciech Nędza
34-512 Witów
58
Bolesław Krupa
34-512 Witów
208

Andrzej Gewont
34-512 Witów
202
WITÓW-SKI
SP. Z O. O.
34–512 Witów
205c

Andrzej Kułach
34-512 Witów
207a

Maria Krupa
34-512 Witów
257
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Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Iwański Potok
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RZGW Kraków
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x

x

x
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PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Greków Potok
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x
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PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Gawronów Potok
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PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej Wody
do Dzianiskiego Potoku

Garczków Potok

0+000
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RZGW Kraków

0+000

2+250

x

x

x

x

x

x

x

HYDRO-EKO
Monika Zając
34-700 RabkaZdrój ul.
Garncarska 49
km 225+088 - ujęcie
brzegowe na st. nr 1 (RZGW
w Krakowie) dla potrzeb
MEW.

PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Czarny Dunajec

199+600

232+900

RZGW Kraków

199+600

232+900

x

x

x

x

PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Dzianiski
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RZGW Kraków
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7+000

x

x

x

x

PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Zagrodzianka

0+000
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RZGW Kraków
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x

x

x
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PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Domagalski Potok
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RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Budowle poprzeczne (szt. 247) i podłużne
(szt. 109), umocnienia brzegów (szt. 10), w
tym: opaski brzegowe, ostrogi, poprzeczki,
tamy, głowice, brzegosłon prefabrykowany,
koronki faszynowe, płotek ożywiony oraz
stopnie betonowo-kamienne (szt. 32), gurty
kamienne.
Obwałowania wraz z umocnieniami w
międzywalach.
Mur bulwarowy - kamienny.
Zejścia schodkowe.

Budowle podłużne (szt. 2), w tym: opaska z
narzutu kamiennego na wyściółce
wiklinowej gr.10cm o długości 50mb (w km
2+081-2+127 brzeg prawy i opaska z walcy
siatkowo-kamiennych l=5,0m na wyściółce
wiklinowej gr. 10cm o długości 60mb w km
2+210-2+260.

km 223+678 - jaz piętrzący
(balonowy), ujęcie na st. nr 4
(RZGW w Krakowie) dla
potrzeb MEW.
km 223+300 - jaz piętrzący i
ujęcie brzegowe dla potrzeb
MEW.
km 222+130 - ujęcie
brzegowe na st. nr 7 (RZGW
w Krakowie) dla potrzeb
MEW.

HYDROENER
GIA Julian
Zając ul.
Garncarska 49
34–700 Rabka
Zdrój

Hydroelektrown
ia Stanisław
Fudala 34-470
Czarny Dunajec
Podczerwone
134a

Edward Stoch,
Stanisław Szuba
34-470 Czarny
Dunajec ul.
Kmietowicza
183b,c Tadeusz
km 218+520 - ujęcie
Szuba 34-470
brzegowe na st. nr 27 (RZGW Czarny Dunajec
w Krakowie) dla potrzeb
ul. Targowa 42
gospodarstwa rybackiego i
MEW.
Gospodarstwo
Rybackie
"Podhale"
Mieczysław
Kowalewski 34470 Czarny
Dunajec ul.
Bugaj 1
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PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Chrobaków Potok
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RZGW Kraków

0+000
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PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Siców Potok
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RZGW Kraków
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PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Zaborski Potok

0+000
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RZGW Kraków

0+000
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PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Czerwony

0+000
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RZGW Kraków

0+000
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PLRW200062141152

Czarny Potok

Czarny Potok

0+000

16+085

RZGW Kraków

0+000

16+000

x

x

x

x

x

Zabudowa regulacyjna.

x

Budowle podłużne (szt. 9), w tym: narzut z
kamienia łamanego luzem (szt. 6) dł. 493mb,
opaski z narzutu kamiennego (szt. 2) na ścieli
faszynowej o łącznej dł. 215mb i opaska z
narzutu kamiennego dł. 45mb (szt. 1, w km
11+700-11+745).

Budowle poprzeczne (szt. 2) i podłużne (szt.
16), w tym: opaski z narzutu kamiennego,
opaski siatkowo-kamienne /walce/, gurt
kamienny o kubaturze 80,0m3 w km 7+008,
poprzeczka kamienna na dł. 15mb w km
9+184.
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Wielki Rogoźnik
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PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Cichy
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RZGW Kraków

0+000

14+300

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122141169
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Szymejowski Potok
Chochołów Potok
Szumusiaczy Potok
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Wielki Rogoźnik
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Wielki Rogoźnik
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RZGW Kraków
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PLRW2000122141169
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Wielki Rogoźnik
Wielki Rogoźnik

Potok Za Groniem
(Kotelnicki)
Górkowski Potok
(Mulce,
Koryciarze)
Pasierzański Potok
Wojcieszacki Potok

0+000
0+000
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2+360

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
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x
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Wielki Rogoźnik

Bystry
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Lipień
Ligasowski Potok
Kulowiański Potok
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Budowle poprzeczne (szt. 3) dł. 41mb i
podłużne (szt. 19) dł. 1513mb, w tym: opaski
z narzutu kamiennego, opaski siatkowokamienne /walce, kosze w układzie
piętrowym/, gurt denny (szt. 2),
przetamowanie z narzutu kamiennego.

WZMiUW w Krakowie

km 3+400 - jaz piętrzący i
ujęcie brzegowe dla potrzeb
MEW (nieczynna).

Andrzej Kułach
34-407 Ratułów
54
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Florków Potok
Łacków Potok
Naglakowski Potok
Bez Nazwy (lewy
dopływ pot. Bystry
na granicy wsi
Nowe BystreRatułów)
Strzępów Potok
Sydzików Potok
Franosi Potok
Zmarzły Potok

Poz. 4055
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Czerwony Potok
(Czerwienny)
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Budowle podłużne (szt. 10) dł. 347mb, w
tym: opaska z narzutu kamiennego na dł.
77mb, opaski (kierownice) z narzutu
kamiennego na ścieli faszynowej gr.10cm o
łącznej długości 70mb (szt.4), opaski z walcy
siatkowo-kamiennych o łącznej długości
200mb (szt. 5).
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Budowle poprzeczne i podłużne, w tym:
stopnie bet.-kamienne (szt. 3, km 0+010, km
0+070, km 0+110), ubezpieczenie skarp opaski kam. łam. na sucho 0,25cm., wał
p.pow. dł. 70mb, opaska (brzeg lewy) z
narzutu kam dł.121mb km 0+200-0+321,
opaska (brzeg prawy) z narzutu kam. dł.
47mb km 0+353-0+400, próg betonowokamienny w km 0+050 - zabezpieczający
most, opaska brzegowa piętrowa z koszy
kam.-siat. na wyściółce fasz. w km 0+8000+830, zapora przeciwrumowiskowa w km
2+991 wraz z umocnieniem wypadu koszami
siat.-kam., narzutem kamiennym i murem
oporowym), mur oporowy kamiennobetonowy w km 0+704-0+800 dł. 95,7mb,
zapora p.rumowiskowa betonowo-kamienna
w km 0+905, opaska brzegowa kamienna w
km 1+180-1+271 (brzeg prawy dł. 91mb,
brzeg lewy dł. 12mb).
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Lepietnica

Łaniówka

0+000

0+980

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

x

x

Lepietnica

Kubicków Potok

0+000

2+050

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x

x

Lepietnica

Radziszowski

0+000

1+350

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

x

x

Lepietnica

Głęboki Potok

0+000

2+570

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

x

x

Lepietnica

Zielony Potok

0+000

1+060

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

x

x

x

Lepietnica

Charczynka

0+000

3+850

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

x

x

Lepietnica

Gąsiorówka

0+000

0+730

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

x

x

x

x

Lepietnica

Łęg

0+000

2+020

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

x

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa

27+300

48+834

RZGW Kraków

27+300

39+400

x

x

x

x

x

x

Budowle poprzeczne i podłużne, w tym:
zapora p.rumowiskowa w km 10+440,
stopnie betonowo-kamienne (szt. 16), bystrza
kamienno-betonowe (szt. 7), mur oporowy
dł. 61mb, opaski brzegowe z narzutu
kamiennego (szt. 25, w tym tamy podłużne)
dł. 2096mb, opaski siatkowo-kamienne
/walce, kosze/ (szt. 3) dł. 245mb, opaski z
betonowych elementów prefabrykowanych
typu łańcuch Galla (szt. 8) dł. 745,1mb.
Zabudowa na dł. 26mb ujścia potoku
Grzesiów (km 8+800 "Spod Kącin") żłobem
siat-kam. Przejazdy w bród (szt. 4).

x

x

x

Budowle podłużne (szt. 2) dł. 181mb, w tym:
opaska z walcy siat.-kam. na wyściółce
faszynowej dł. 115mb (27+385-27+500),
ubezpieczenie brzegów narzutem kamiennym
na łącznej dł. 66mb (km 28+850-30+500).
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PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

PLRW120012822219
PLRW120012822219
PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
Czarna Orawa do Zubrzycy
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Orawka (db. rz.
Czarna Orawa od
ujścia
Bukowińskiego
Strumyka)
Jędraszcz
Potok Bez Nazwy
(lewy dopływ rz.
Orawka na wys.
posesji nr 93-94 w
m. Podsarnie)
Bukowiński
Strumyk
Psiarnia
Psi Potok
Wisielec

Poz. 4055

39+400

48+834

RZGW Kraków

39+400

48+500

x

x

x

x

x

x

0+000

3+977

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

x

x

x

0+000

2+150

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

x

0+000

11+833

RZGW Kraków

0+000

10+000

x

x

x

x

x

x

0+000
0+000
0+000

1+870
2+390
8+176

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+000
1+000
5+000

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW120012822229

Zubrzyca

Zubrzyca

0+000

14+833

RZGW Kraków

0+000

14+000

x

x

x

x

x

x

PLRW120012822229
PLRW120012822229

Zubrzyca
Zubrzyca

Suchy Potok
Biały Potok

0+000
0+000

2+830
3+240

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

1+500
2+000

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Budowle poprzeczne (szt. 79) i podłużne szt.
13), w tym: km 0+580-9+480 - stopnie
betonowo-kamienne (szt. 37), km 9+0069+536 - progi betonowe h=0,3m (szt. 13), km
9+591-9+822 - progi betonowe h=0,4m (szt.
10), km 9+862-9+921 - progi betonowe z
wypadem siatkowym h=0,4m (szt. 4), km
8+980-9+950 - gurty betonowe (szt. 12),
przejazdy w bród (szt. 2, km 9+160, 9+384),
zapora p.rumowiskowa w km 9+924, km
5+475-5+660 - opaska z ciężkiego narzutu
kamiennego dł. 185mb, km 8+500-9+590 opaski brzegowe z narzutu kamiennego (szt.
3) dł. 462,5mb, opaski z walcy siatkowokamiennych (szt. 2) dł. 608mb, km 9+6009+626 - mur oporowy dł. 34,5mb, km 9+9219+667 opaski brzegowe z narzutu
kamiennego (szt. 2) dł. 130mb, km 10+20010+500 - opaski brzegowe z walcy siat.-kam.
na faszynie (szt. 3) dł. 197mb, km 10+21510+275 - opaska z walcy siatk.-kam. na
wyściółce wiklinowej + wrzynka z narzutu
kam. dł. 60mb, km 11+420-11+470 - opaska
z walcy siatk.-kam. na wyściółce wiklinowej
+ wrzynka z narzutu kam. dł. 50mb.
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PLRW120012822229

Zubrzyca

Syhlec (Solawka)

0+000

9+313

RZGW Kraków

0+000

6+000

x

x

x

x

PLRW120012822229
PLRW120012822229
PLRW120012822229

Zubrzyca
Zubrzyca
Zubrzyca

0+000
0+000
0+000

2+377
3+949
2+964

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+000
1+000
1+000

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW120012822229

Zubrzyca

0+000

3+222

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

PLRW120012822249

Piekielnik

0+000

9+640

RZGW Kraków

0+000

9+640

x

x

x

x

x

x

PLRW120012822249

Piekielnik

9+640

15+616

RZGW Kraków

9+640

13+000

x

x

x

x

x

x

PLRW120012822249
PLRW120012822249
PLRW120012822249
PLRW120012822249

Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik

Czarny Potok
Składziska
Gawryłowski Potok
Dopływ spod
Gronia
Piekielnik
Biała Woda (db.
Pot. Piekielnik od
ujścia Czarnej
Wody)
Czarna Woda
Grunik
Borowy Potok
Borczak

0+000
0+000
0+000
0+000

6+870
13+257
17+478
11+131

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

4+500
5+000
5+000
4+000

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

Budowle poprzeczne i podłużne, w tym:
zapora p.rumowiskowa w km 0+500, opaska
(kierownica) z narzutu kamiennego na ścieli
faszynowej na dł. 25mb w km 1+664-1689
na brzegu prawym, opaski z walcy siatkowokamiennych faszynowej o łącznej długości
58mb (2odcinki) w km 1+707-1+734
dł.27mb na brzegu lewym i w km 1+7581+789 dł. 31mb na brzegu lewym.
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Syhlec
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Sylec

0+000

20+477

RZGW Kraków

0+000

17+000

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

Budowle poprzeczne (szt. 11) dł. 141,5mb i
podłużne (szt. 26) dł. 2195mb, w tym: zapora
p.rumowiskowa w km 3+100, km 6+7756+800 - opaska z narzutu kamiennego na dł.
25mb, km 7+451-8+504 - opaski brzegowe z
narzutu kamiennego (szt. 12) dł. 1010mb,
opaska z koszy siatkowo-kamiennych (szt. 1)
dł. 39mb, poprzeczki z narzutu kamiennego
(szt. 3) dł. 66mb, gurty denne z narzutu
kamiennego (szt. 4) dł. 35mb, km 8+8219+851 - opaski brzegowe z narzutu
kamiennego (szt. 11) dł. 1076mb, gurty
denne z narzutu kamiennego (szt. 3) dł.
40,5mb, km 12+560-12+605 - opaska z
walcy siat.-kam. na wyściółce faszynowej dł.
45mb.

Budowle podłużne (szt. 5) dł. 91mb, w tym:
opaska z kamienia łamanego na dł. 28mb
(km 0+000-0+028), opaska z walcy
siatkowo-kamiennych (l=3,0m) na wyściółce
wiklinowej na łącznej dł. 36mb (3 odcinki w
km 0+175-0+195, 0+238-0+243, 0+2570+266), opaska z walcy siatkowokamiennych (l=5,0m) na wyściółce
wiklinowej na łącznej dł. 55mb (2 odcinki w
km 0+078-0+116, 0+243-0+253).

PLRW120012822269

Syhlec

Skalnica

0+000

5+625

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

x

x

x

PLRW120012822269

Syhlec

Jasiurowski Potok

0+000

1+110

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

x

x

x
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Poz. 4055

PLRW120014822279

Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia

Czarna Orawa

19+519

27+300

RZGW Kraków

19+519

27+300

x

x

x

x

PLRW120014822279

Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia

Jasiowski Potok

0+000

4+992

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

PLRW120014822279

Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia

Chyżnik

0+000

7+057

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

x

PLRW120014822279

Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia

Dalsza Młaka

0+000

3+385

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

x

PLRW120014822279

Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia

Bliższa Młaka

0+000

1+440

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x

x

x

PLRW1200128222729

Lipnica

Lipnica
(Lipniczanka)

0+000

17+461

RZGW Kraków

0+000

15+500

x

x

x

x

x

x

PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729
PLRW1200128222729

Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica
Lipnica

Przywarówka
Szumiący Potok
Zgamowski Potok
Przykopka
Kiczorka
Zwiotkowski Potok
Kuligowski potok
Cichy Potok
Górka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+900
6+019
1+925
0+415
10+568
2+680
3+410
3+405
3+470

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+500
4+000
1+000
0+200
6+000
1+500
2+000
2+000
2+000

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

PLRW1200128222923

Chyżny do granicy państwa

Chyżny

1+300

9,401

RZGW Kraków

1+300

8+100

x

x

x

x

x

x

PLRW1200128222923

Chyżny do granicy państwa

Jamów Chyżny

0+000

2+855

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x

PLRW1200128222923

Chyżny do granicy państwa

Tokarka

0+000

4+756

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

PLRW1200128222929
PLRW1200128222949
PLRW1200128222949

Chyżny graniczny
Krzywań
Krzywań

Chyżny
Krzywań Bliższy
Pasiekowy Potok

0+000
0+000
0+000

1+300
8+520
4+467

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+300
5+000
2+000

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW120014822279

Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia

Graniczny Krzywań
(Dalszy)

0+000

6+626

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

PLRW1200128222989

Jeleśnia na granicy PL i SK

Jeleśnia

0+000

28+257

RZGW Kraków

0+000

11+100

x

x

x

x

x

x
x
x

Budowle podłużne (szt. 4) dł. 297mb, w tym:
opaski z narzutu kamiennego: (brzeg lewy) w
km 26+428-26+543 dł. 115mb, (brzeg
prawy) km 26+638-26+770 dł.132mb, km
27+050-27+090 dł. 40mb, km 27+22527+235 dł. 10mb.

Budowle poprzeczne i podłużne, w tym:
zapora p.rumowiskowa w km 1+650, stopień
betonowo-kamienny wraz ze żłobem bet.kam. dł. 21mb i ubezpieczeniem brzegów na
dł. 33,1mb (km 10+500-10+590), opaski
brzegowe z narzutu kamiennego (szt. 14) dł.
561mb, opaski siatkowo-kamienne /walce,
kosze/ (szt. 8) dł. 453mb, gurty kamienne
(szt. 2) w km 12+939 oraz 12+959.
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x

x

opaski brzegowe - 5 szt.,
tamy podłużne - 4 szt.,
tamy poprzeczne - 5 szt.,
ostrogi - 3 szt.,
brzegosłon - 1 szt. (0,13ha)

15+200
15+300

x

x

tamy podłużne - 3 szt.,
tamy poprzeczne - 15 szt.

15+200
15+300

21+000
21+300

x

x

opaski brzegowe - 2 szt., tamy podłużne - 3
szt.,
tamy poprzeczne - 14 szt.,
brzegosłon - 1 szt. (0,30ha)

21+000
21+300

25+450
25+400

x

opaski brzegowe - 2 szt.,
tamy podłużne - 2 szt.,
tamy poprzeczne - 14 szt.,
ostrogi - 4 szt.,
brzegosłon - 1 szt. (0,18ha)

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

0+000

51+550
(51+150)

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

0+000

51+550
(51+150)

RZGW Kraków

9+800
9+750

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

0+000

51+550
(51+150)

RZGW Kraków

0+000

51+550
(51+150)

RZGW Kraków

PLRW20002122999

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

San od Rudni do ujścia

PLRW20002122999

PLRW20002122999

0+000

San od Rudni do ujścia

0+000

x

x

x

opaski brzegowe - 5 szt.,
tamy podłużne - 2 szt.,
tamy poprzeczne - 9 szt.,
ostrogi - 15 szt.,
brzegosłon - 2 szt. (0,22ha)

San

0+000

25+450
25+400

51+550
(51+150)

30+750
30+600

x

x

x

RZGW Kraków

opaski brzegowe - 2 szt.,
przy wylocie w km 26+440,
m. Stalowa Wola

RZGW Kraków

opaski brzegowe - 6 szt., tamy podłużne - 8
szt.,
tamy poprzeczne - 22 szt.,
ostrogi - 7 szt.,
brzegosłon - 2 szt. (0,20ha)

51+550
(51+150)

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

9+800
9+750

51+550
(51+150)

San od Rudni do ujścia

San

PLRW20002122999

RZGW Kraków

0+000
0+000

RZGW Kraków

San

PLRW20002122999

Poz. 4055

30+750
30+600

37+700
37+400

x

x

x

RZGW Kraków

opaski brzegowe - 2 szt.
przy wylocie w km 36+600,
m. Nisko

RZGW Kraków

opaski brzegowe - 4 szt., tamy podłużne - 2
szt.,
tamy poprzeczne - 11 szt.,
ostrogi - 5 szt.,
brzegosłon - 2 szt. (0,26ha)

37+700
37+400

45+800
45+530

x

x

Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. w Stalowej Woli
ul. Komunalna 1,
37-450 Stalowa Wola

x

Gmina i Miasto Nisko,
ul. Wolności 14,
37-400 Nisko

próg pietrzący
w km 30+070,
m. Stalowa Wola oraz:
opaski brzegowe - 2 szt.,
ostrogi - 4 szt.,

Elektrociepłown
ia Stalowa Wola
S.A.
Grupa Tauron,
ul. Energetyków
13,
37-450 Stalowa
Wola,
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PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

PLRW20002122779

PLRW20002122733

San od Złotej do Rudni

San od Wisłoka do Złotej

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

PLRW2000192259
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opaski brzegowe - 2 szt.
przy moście w km 39+560,
m. Nisko

RZGW Kraków

San

0+000

51+550
(51+150)

San

51+550
(51+150)

72+700
(73+020)

San

72+700
(73+020)

90+500
(90+915)

51+550
(51+150)

RZGW Kraków

51+550
(51+150)

72+700
(73+020)

RZGW Kraków

72+700
(73+020)

90+500
(90+915)

x

x

x

x

x

x

136+800
(137+840)

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

138+140

138+230

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

138+300

139+000

x

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

146+400

145+300

x

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

154b+350

154+653

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

154+653

154b+350

x

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

157+000

156+900

x

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

155+900

155+1356

x

PLRW200019225131

San od Wiaru do Huczek

158+764

159+344

x

159+344

158+764

161+054
161+985
163+146
164+500
164+500
178+686
164+500
164+650

160+775
161+719
162+505
167+000
167+300
178+231
167+300
164+750

PLRW200019225131

San od Wiaru do Huczek

PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999

San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru
San od Olszanki do Wiaru

San

San

San

136+800
(137+840)

157+000
(164+550)

160+000
(167+365)

136+800
(137+840)

45+800
(45+580)

90+500
(90+915)

San

90+500
(90+915)

RZGW Kraków

157+000
(164+550)

160+000
(167+365)

185+000
(195+550)

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

x

x

tamy podłużne - 6 szt.
tamy poprzeczne - 7 szt.
brzegosłon - 6 szt. (1,4ha)

x

opaski brzegowe - 5 szt. tamy podłużne - 5
szt.
tamy poprzeczne - 6 szt.
brzegosłon - 9 szt. (4,1ha)
ostrogi - 3 szt.

x

opaski brzegowe - 5 szt. tamy podłużne - 8
szt.
tamy poprzeczne - 7 szt.
brzegosłon - 7 szt. (1,3ha)

x

opaski brzegowe - 17 szt. tamy podłużne - 25
szt.
tamy poprzeczne - 18 szt.
brzegosłon - 28 szt. (5,8ha)
ostrogi - 3 szt.

GDDKiA oddział w
Rzeszowie,
ul. Legionów 20,
35-959 Rzeszów

x

x

x

opaski brzegowe - 6 szt.,
tamy podłużne - 18 szt.,
tamy poprzeczne - 80 szt
ostrogi - 12 szt.
brzegosłon - 15 szt. (2,1ha)

opaski brzegowe - 4 szt.
tamy podłużne - 5 szt.,
tamy poprzeczne - 18 szt.,
brzegosłon - 4 szt. (0,55ha)

x
x
opaski brzegowe - 18 szt.,
tamy podłużne - 23 szt.,
tamy poprzeczne - 35 szt.,
ostrogi - 25 szt.,
brzegosłon - 14szt. (3,4ha)

x
x
x
x
x
x

jaz piętrzący w km 169+000

Przedsiębiorstw
o wodociągów i
kanalizacji w
Przemyślu,
37-700
Przemyśl, ul.
Rokitniańska 4

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

– 160 –

San od Tyrawki do Olszanki

San

185+000
(197+550)

223+000
(235+500)

212+738

221+350

x

x

tama podłużna - 7 szt.,
tamy poprzeczne - 20 szt.,
opaska brzegowa - 9 szt.,
brzegosłony - 3 szt. (0,55ha)

205+940

206+088

x

x

tama podłużna - 1 szt.,
tamy poprzeczne - 3 szt.

RZGW Kraków

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

200+300

200+500

x

x

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

189+900

198+900

x

x

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

187+050

187+700

x

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

232+000

235+950

x

San

223+000
(235+500)

236+000
(249+000)

San od Tyrawki do Olszanki

228+300

231+022

x

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

254+300

260+452

x

236+032

245+891

x

236+000
(249+000)

260+452
(274+555)

x

x

x

x

x

x

opaska brzegowa - 2 szt.,
brzegosłony 2 szt. (0,40ha)

x

tama podłużna - 4 szt.,
tamy poprzeczne - 6 szt

x

tama podłużna - 3 szt.,
tamy poprzeczne -25 szt.,
brzegosłony - 3 szt. (0,46ha)

x

tama podłużna - 3 szt.,
tamy poprzeczne - 11 szt.,
opaska brzegowa - 2 szt.,
brzegosłony - 2 szt. (0,30ha)

x

tama podłużna - 10 szt.,
tamy poprzeczne - 41szt.,
opaska brzegowa - 2 szt.

x

tamy podłużne - 4 szt. (403mb),
tamy poprzeczne - 5 szt. (190mb),
brzegosłon - 1 szt. (0,05ha)

x

opaski brzegowe - 2 szt. (250mb)

RZGW Kraków

PLRW20001522379

San

Poz. 4055

RZGW Kraków

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

San

260+452
(274+555)

266+600
(281+250)

RZGW Kraków

260+000

266+600

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Biały Potok

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

0+700

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Ratniówka

0+000

5+700

RZGW Kraków

0+000

2+600

x

x

PLRW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

San

266+600
(281+250)

319+000
(334+120)

RZGW Kraków

266+600

319+000

x

x

PLRW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

Dębny

0+000

4+700

RZGW Kraków

0+000

1+400

x

PLRW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

Olchowski Potok
(Olchowiecki)

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

PLRW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

Stróża Wielka
(Stróżowski)

0+000

6+200

RZGW Kraków

0+000

1+300

x

PLRW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

Brodek

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

PLRW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

Manasterzec

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

tamy podłużne - 3 szt. (973mb),
tamy poprzeczne - 17 szt. (387mb),
opaski brzegowe - 3 szt. (282mb),
brzegosłon - 1 szt. (0,01ha)

opaski brzegowe - 2 szt. (57mb)
x

x

opaski brzegowe - 3 szt. (55mb)
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PLRW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

Huzel

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

PLRW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

Dopływ z
Weremienia
(Weremień)

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

PLRW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

Myczkowianka

0+000

2+770

RZGW Kraków

0+000

0+900

x

PLRW200014221199

San od Wołosatego do zb.
Solina

San

350+000
(359+100)

381+550
(391+300)

RZGW Kraków

381+550

350+000

x

PLRW200012221149

San do Wołosatego

San

381+550
(391+300)

444+000
(457+755)

RZGW Kraków

381+550

444+000

x

PLRW200012221149

San do Wołosatego

Krywka

4+200

5+200

RZGW Kraków

4+200

4+300

San do Wołosatego

Wołosaty - poza
granicami BPN

0+000

8+200

RZGW Kraków

0+000

8+200

RZGW Kraków

0+000

25+900
(26+300)

x

x

x

x

opaski brzegowe - 2 szt. tamy podłużne - 8
szt.
tamy poprzeczne - 7 szt.
brzegosłon - 3 szt. (0,25ha)
ostrogi - 3 szt.

RZGW Kraków

25+900
(26+300)

66+850
(71+155)

x

x

x

x

tamy podłużne - 1 szt.
tamy poprzeczne - 1 szt.
brzegosłon - 3 szt. (0,02ha)

RZGW Kraków

66+850
(71+155)

68+350
(72+800)

x

x

x

x

opaski brzegowe - 1 szt.
brzegosłon - 1 szt. (0,06ha)

PLRW200012221149

PLRW20001922899

Tanew od Łady do ujścia

Tanew

0+000

25+900
(26+300)

PLRW200019228599

Tanew od Muchy do Łady

Tanew

25+900
(26+300)

66+850
(71+155)

PLRW20001922835

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia

Tanew

PLRW20001922835

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia

x

x

x
x

x

x

jaz drewniany kozłowy
w km 74+300
m. Olchowiec

RZGW Kraków

Tanew
66+850
(71+155)

jaz igłowy
w km 3+240
m. Ulanów

89+500
(95+260)
68+350
(72+800)

89+500
(95+260)

x

x

x

x

PLRW20001922835

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia

Tanew

RZGW Kraków

jaz żelbetowy klapowy
w km 76+150
m. Borowiec

PLRW20001922835

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia

Tanew

RZGW Kraków

stopień piętrzący
w km 87+600
m. Rebizanty

PLRW20007228169

Tanew do Łosinieckiego
Potoku

Tanew

89+500
(95+260)

109+000
(114+252)

RZGW Kraków

89+500
(95+260)

109+000
(114+252)

PLRW200015223999

San od Olszanki do Wiaru

Z Prałkowiec

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

1+800

x

x

x

x

x

x

x

stopnie betonowe h=0,6m 11 szt w km
96+320-101+250 m. Narol

opaski brzegowe - 9 szt.,
bystrza - 3 szt.,
stopnie rampy - 10 szt.,

własność
prywatna

Wojewódzki
Zarząd
Melioracji
Wodnych w
Lublinie 20-027
Lublin
ul. Karłowicza 4
Wojewódzki
Zarząd
Melioracji
Wodnych w
Lublinie 20-027
Lublin
ul. Karłowicza 4
nieznany
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x

opaski brzegowe - 10 szt.
tamy podłużne - 10 szt.,
tamy poprzeczne - 30 szt.,
brzegosłony - 8 szt. (0,6ha)

x

x

tama podłużna - 1 szt.
b. prawy
w m. Nowe Sady w obrębie mostu
drogowego

Urząd Gminy Fredropol
37-734 Fredropol 15

x

x

x

tama podłużna - 1 szt.
b. lewy
w m. Nowosiółki Dydyńskie

Urząd Gminy Fredropol
37-734 Fredropol 15

31+500

x

x

x

opaski brzegowe - 4 szt.
brzegosłony - 1szt. (0,1ha)

31+500

68+000

x

x

x

x

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

2+000
1+000
2+000
5+000

x
x

x

x
x
x
x

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

0+000
0+000
0+000

1+900
4+500
3+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+900
4+500
3+500

Kamienny

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika

Mszaniec
Łodzinka

0+000
0+000

2+000
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

2+000
2+000

PLRW20001222465

Wyrwa I do granicy
państwa

Wyrwa

27+600

32+000

RZGW Kraków

27+600

32+000

x

PLRW20001222396

Łętowianka

Łętowianka

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

PLRW20001222389

Olszanka

Olszanka

0+000

7+000

RZGW Kraków

0+000

7+000

PLRW20001222389

Olszanka

Krzeczkowski
Potok

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

PLRW20001222389

Olszanka

Lany

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW2000922499

Wiar od granicy państwa do
ujścia

PLRW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

PLRW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

PLRW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

PLRW20001222452

Wiar do Sopotnika

Wiar

31+500
(137+840)

PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452

Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika

Jarce
Sieńkowiec
Tym
Jamninka

PLRW20001222452

Wiar do Sopotnika

PLRW20001222452
PLRW20001222452
PLRW20001222452

11+500
(137+840)

RZGW Kraków

0+000

11+500

x

RZGW Kraków

25+970

26+150

x

RZGW Kraków

28+800

29+000

RZGW Kraków

29+000

68+000
(137+840)

RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

2+000
1+000
2+000
5+000

Turnica

0+000

Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika
Wiar do Sopotnika

Rozłogi
Klimówka
Roztoka

PLRW20001222452

Wiar do Sopotnika

PLRW20001222452
PLRW20001222452

Wiar

Wiar

0+000

22+500
(137+840)

31+500
(137+840)

x

opaski brzegowe - 9 szt.
bystrza - 8 szt.,

x

x

x

opaski brzegowe - 13 szt.
brzegosłony - 6 szt. (0,26ha)

x
x
x
gurty betonowe - 16 szt.,
stopień - 1szt.,
płyty ażurowe na dnie i skarpach w km
0+000-0+650

x

x
x

x

x

x

x

opaska brzegowa - 37 szt.,
brzegosłony - 2 szt. (0,015ha)

x

opaska brzegowa - 6 szt. stopnie - 31 szt.,
zapora p. rumowiskowa - 1szt.,

x

opaska brzegowa - 1 szt.,
brzegosłon - 1szt. (0,084ha)

opaska brzegowa - 1szt.
stopień-rampa - 7szt,
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PLRW20001222389

Olszanka

Turków

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

PLRW20001222389

Olszanka

Dopływ Brylińce
(Kobylański)

0+000

0+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Dopływ spod Góry
Horoszówki
(Horoszówka)

0+000

3+800

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Kupija
(Chołowice)

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

PLRW20001522379
PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki
San od Tyrawki do Olszanki

Kupieńska Rzeka
Chyrzynka

0+000
0+000

4+600
4+300

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

4+600
2+000

x
x

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Skopowska Rzeka
(Ze Skopowa)

0+000

5+400

RZGW Kraków

0+000

5+400

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Świnka

0+000

5+400

RZGW Kraków

0+000

5+400

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Olszówka
(Pawłokoma)

0+000

5+800

RZGW Kraków

0+000

5+800

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Rozpucie
(Niewistka)

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Zagródek

0+000

6+400

RZGW Kraków

PLRW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Obarzymka

0+000

4+900

PLRW200012223338

Witryłówka

Wtryłówka

0+000

PLRW200012223349
PLRW200012223349

Stara Rzeka
Stara Rzeka

Krzywy
Wydrna

PLRW200012223349

Stara Rzeka

PLRW200012223389

Magierka

x

x

x

x

opaski brzegowe - 6 szt.

x

x

x

x

x

x

4+600

x

x

0+000

6+400

x

x

RZGW Kraków

0+000

4+900

x

6+300

RZGW Kraków

0+000

6+300

x

0+000
0+000

4+600
4+800

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

4+600
4+800

Stara Rzeka
(Jabłonka)

0+000

14+600

RZGW Kraków

0+000

14+600

Magierka

0+000

19+500

RZGW Kraków

0+000

19+500

x

stopnie - 4 szt.,
opaski brzegowe - 4 szt., brzegosłon - 3 szt.
(0,06ha)

opaski brzegowe - 7 szt.

stopnie rampy - 3 szt.,
opaski brzegowe - 6 szt.

stopnie rampy - 19 szt.,
opaski brzegowe - 40 szt.,
brzegosłon - 1szt. (0,03ha)

x

x

x
x

x
x

x

x

x

stopnie rampy - 2 szt.,
opaski brzegowe - 39 szt.,
brzegosłon - 9 szt. (0,15ha)

x

x

x

stopnie rampy - 2 szt.,
opaski brzegowe - 40 szt.,
brzegosłon - 8 szt. (0,10ha)

x

x

opaski brzegowe - 32 szt.,
bród - 1 szt.,
brzegosłon - 3 szt. (0,03ha)

x

x

x

x

opaski brzegowe - 32 szt.,
brzegosłon - 1 szt. (0,02ha)

opaski brzegowe - 5 szt.,
brzegosłon - 3 szt. (0,05ha)

x

PLRW20001222349

Baryczka

Baryczka

0+000

20+900

RZGW Kraków

0+000

20+900

PLRW20001222349

Baryczka

Hłudno

0+000

7+100

RZGW Kraków

0+000

3+000

PLRW20001222352

Łubienka

Łubienka

0+000

11+800

RZGW Kraków

0+000

11+800

PLRW200012223369

Jaworka

Jaworka

0+000

8+500

RZGW Kraków

0+000

8+500

x

x

PLRW200012223532

Potok Kruszelnica

Kruszelnica

0+000

8+500

RZGW Kraków

0+000

8+500

x

x

x

x

ubezpieczenie dna narzutem kamiennym,
umocnienie skarp brzegowych płytami
ażurowymi w km 0+045-0+115

x

jaz stały km 4+160
(nieczynne piętrzenie do
młynówki)

nieznany
właściciel

mała elektrownia wodna
wys.2,6m km 0+650

Ewa
Krupińska,Tade
usz Krupiński
36-245
Nozdrzec nr 62

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 164 –

PLRW200012223534

Dynówka

Dynówka

0+000

9+200

RZGW Kraków

0+000

9+200

PLRW200012223549

Harta

Ostrówek
(Ulanka)

0+000

8+100

RZGW Kraków

0+000

8+100

PLRW200012223549

Harta

Harta

0+000

11+100

RZGW Kraków

0+000

11+100

PLRW2000122235529

Szklarka

Szklarka

0+000

10+100

RZGW Kraków

0+000

10+100

PLRW2000122235592
9

Dylągówka

Dylągówka
(Dylągowa)

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+000

6+000

PLRW2000122235592
9

Dylągówka

Szumina

0+000

0+020

RZGW Kraków

0+000

0+020

PLRW200012223569

Drohobyczka

Drohobyczka

0+000

10+700

RZGW Kraków

0+000

10+700

x

Poz. 4055

x

x

x

x

opaski brzegowe - 8 szt.

x

x

opaski brzegowe - 2 szt.,
brzegosłon - 2 szt., (0,02ha)

x

x

stopnie rampy - 1 szt.,
opaski brzegowe - 19 szt.,
brzegosłon - 2 szt., (0,10ha)

x

bród kamienny - 3 szt.,
stopnie kam-bet - 4 szt.,
stopnie Pb-4 - 20 szt.,
zapory p. rum. - 11szt.,
opaski brzegowe - 2 szt.

x

x

x

zapora p. rum. - 1 szt.

x

x

PLRW200012223569

Drohobyczka

Huta Drohobycka

0+000

3+900

RZGW Kraków

0+000

3+900

x

PLRW200012223569

Drohobyczka

Poręby

0+000

0+610

RZGW Kraków

0+000

0+610

x

PLRW200012223569

Drohobyczka

Śliwnica

0+000

9+800

RZGW Kraków

0+000

9+800

PLRW200012223589

Jawornik

Jawornik

0+000

19+300

RZGW Kraków

0+000

19+300

x

PLRW200012223699

Stupnica

Stupnica

0+000

28+700

RZGW Kraków

0+000

28+700

x

PLRW200012223699
PLRW200012223699

Stupnica
Stupnica

Brzuska
Jasionka

0+000
0+000

6+300
4+800

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

PLRW200012223699

Stupnica

Korzonka
(Korzeniecki)

0+000

5+700

RZGW Kraków

PLRW200012223699

Stupnica

Pot. Bez nazwy
(dopływ Stupnicy)

0+000

0+025

PLRW200012223699

Stupnica

Rudawka

0+000

PLRW200012223699

Stupnica

Lipka
(Malawka)

PLRW200012223699

Stupnica

PLRW200012223699
PLRW200012223699

x

stopnie rampy - 7 szt.,
opaski brzegowe - 35 szt.,
brzegosłon - 18 szt., (0,55ha)

x

stopnie bet. - 4 szt.,
stopnie rampy - 2 szt.,
opaski brzegowe - 3 szt.,
brzegosłon - 2 szt., (0,02ha)
zapora p. rum. - 3 szt.

x

x

stopień bystrze - 2 szt.,
opaski brzegowe - 12 szt., brzegosłon - 4 szt.,
(0,06ha)

x

x

x

opaski brzegowe - 11szt.,
brzegosłon - 1 szt., (0,02ha)

x

x

x

tamy poprzeczne - 1 szt., opaski brzegowe 40 szt.,
brzegosłon - 5 szt., (0,73ha)

6+300
4+800

x
x

x
x

0+000

5+700

x

opaski brzegowe - 10 szt.,
brzegosłon - 1 szt., (0,05ha)

RZGW Kraków

0+000

0+025

x

opaski brzegowe - 1 szt.,

8+600

RZGW Kraków

0+000

8+600

x

x

opaski brzegowe - 1 szt.,

0+000

17+100

RZGW Kraków

0+000

17+100

x

x

opaski brzegowe - 10 szt.,

Dobrzanka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

Stupnica

Nadzicza
(Z Reberca)

0+000

5+200

RZGW Kraków

0+000

5+200

x

Stupnica

Leszczawka

0+000

6+800

RZGW Kraków

0+000

6+800

x

x

x
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PLRW200012223769

Kamionka

Kamionka

0+000

7+200

RZGW Kraków

0+000

7+200

PLRW200012223769

Kamionka

Pot. bez nazwy
(Siny Rząs)

0+000

0+120

RZGW Kraków

0+000

0+120

PLRW2000122233299

Tyrawka

Tyrawka

0+000

18+000

RZGW Kraków

0+000

18+000

x

PLRW2000122233299

Tyrawka

Lachawka
(Pilanka)

0+000

6+200

RZGW Kraków

0+000

3+100

x

PLRW2000122233299

Tyrawka

Berezka

0+000

10+300

RZGW Kraków

0+000

8+500

x

PLRW2000122233299

Tyrawka

Borsukowiec

0+000

5+600

RZGW Kraków

0+000

3+300

x

PLRW2000122233299

Tyrawka

Tarnawka

0+000

8+500

RZGW Kraków

0+000

3+700

x

x

x

x

PLRW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

0+000

27+600

RZGW Kraków

0+000

21+000

x

x

x

x

PLRW20001222329

Sanoczek

Falejówka
Tyrawska (Pijawka)

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

6+700

PLRW20001222329
PLRW20001222329

Sanoczek
Sanoczek

Różowy
Czerteź

0+000
0+000

4+300
3+400

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

4+300
2+100

x

x

x
x

PLRW20001222329

Sanoczek

Niebieszczanka
(Prusiek)

0+000

9+100

RZGW Kraków

0+000

8+200

x

x

x

PLRW20001222329
PLRW20001222329
PLRW20001222329

Sanoczek
Sanoczek
Sanoczek

Modrza
Bukowica
Silska

0+000
0+000
0+000

8+060
6+900
6+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

7+000
3+800
1+400

x
x

x
x
x

x
x

PLRW200012223189

Płowiecki

Płowiecki

0+000

6+700

RZGW Kraków

0+000

4+700

x

x

x

x

bród kamienny - 6 szt.,
stopnie bet. - 13 szt.,
opaski brzegowe - 10 szt.,
brzegosłon - 4 szt., (1,18ha)

x

opaski brzegowe - 2 szt., brzegosłon - 2 szt.,
(0,03ha)

x

x

x

x

x

opaski brzegowe - 10 szt. (1016mb),
brzegosłony - 14 szt. (0,95ha)

x

x

opaski brzegowe - 8 szt. (1012mb),
brzegosłony - 4 szt. (0,01ha)
rampa - 1 szt.
bystrze - 1 szt.

x

x

opaski brzegowe - 14 szt. (1405 mb),
brzegosłony - 2 szt. (0,03ha)

opaski brzegowe - 1 szt. (58mb)
brzegosłony 1 szt. (0,02ha)

x

opaski brzegowe - 20 szt. (1175mb),
brzegosłony - 3 szt. (0,05ha),

x

PLRW200012223189

Płowiecki

Dworzyska

0+000

5+980

RZGW Kraków

0+000

2+200

PLRW200012223189

Płowiecki

Stróża Mała

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

2+000

PLRW20001422299

Osława od Rzepedki do
ujścia

Osława
do Rzepedki do
ujścia

0+000

34+250

RZGW Kraków

0+000

34+250

x

PLRW20001422299

Osława od Rzepedki do
ujścia

Głęboki

0+000

4+800

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

mury oporowe - 5 szt. (1004mb),
gurty - 3 szt.,
stopnie - 3 szt.

x

x

opaski brzegowe - 2 szt. (1950mb),
bystrotok - 1 szt.,
brzegosłon - 1 szt.,
przepust - 6 szt.,
mury oporowe 2 szt. (16mb),
stopień - 1 szt.

x

x

x

x

x

opaski brzegowe - 6 szt., (1096mb)
tamy poprzeczne - 4 szt.,
brzegosłony - 3 szt. (0,20ha),
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PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Osława
do Rzepedki

34+250

62+000

RZGW Kraków

50+000

62+000

x

x

x

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Rzepedka

0+000

6+800

RZGW Kraków

0+000

1+400

x

x

x

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Jawornik

0+000

5+600

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Dołżyczka

0+000

7+000

RZGW Kraków

0+000

2+300

x

x

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Barbarka
(Komaniecki)

0+000

8+000

RZGW Kraków

0+000

3+900

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Radoszanka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Osławica

0+000

17+800

RZGW Kraków

0+000

15+000

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

0+000

3+700

RZGW Kraków

0+000

0+200

x

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Bystry
Dopływ z
Turzańska
(Turzańsk)
Smolniczek

0+000

8+200

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

PLRW20001222294

Poraż

Poraż
(Młynówka)

0+000

7+960

RZGW Kraków

0+000

6+500

x

x

PLRW20001222289

Kalniczka

Tarnawka

0+000

20+600

RZGW Kraków

0+000

18+000

x

x

PLRW20001222289

Kalniczka

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

0+600

PLRW20001222269
PLRW200012221989
PLRW200012221949
PLRW200012221949

Płonka
Wujski Potok
Dyrbek
Dyrbek

Kalniczka
(Tarnawka)
Płonka
Wujski Potok
Dyrbek
Glinny

0+000
0+000
0+000
0+000

10+500
6+500
10+800
4+600

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

8+000
6+500
8+000
2+600

x
x
x

x

x
x
x
x

PLRW200012221899

Hoczewka

Hoczewka

0+000

17+440
(27+400)

RZGW Kraków

0+000

17+440

x

x

x

PLRW200012221899
PLRW200012221899
PLRW200012221899

Hoczewka
Hoczewka
Hoczewka

Dziurdziówka
Jasielnica
Zahoczewski

0+000
0+000
0+000

4+100
2+600
4+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+500
0+200
2+500

x
x
x

PLRW200012221899

Hoczewka

Ruchlin
(Żernicki Potok)

0+000

8+600

RZGW Kraków

0+000

0+400

PLRW200012221899

Hoczewka

Cisowiec
(Cisowczyk)

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

1+300

PLRW200012221899

Hoczewka

Mchawa

0+000

6+200

RZGW Kraków

0+000

3+400

x

x

x

PLRW200012221899
PLRW200012221899

Hoczewka
Hoczewka

Stężniczka
Rabiański (Rabski)

0+000
0+000

5+100
9+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

3+700
2+100

x

x

x
x

x

x

x

opaski brzegowe - 6 szt. (278mb),
brzegosłony - 2 szt. (0,02ha)

x

x

zapora przeciwrum. - szt 1

x

opaski brzegowe - 3 szt. (284mb),
mur oporowy - 1 szt. (765mb),
stopnie bet. - 7 szt.
zapora przeciwrum. - szt 1

x

x

x

x

opaski brzegowe - 4 szt. (114mb)

x

x

x

opaski brzegowe - 3 szt. (289mb),
tamy podłużne - 2 szt.,
brzegosłony - 2 szt. (0,04ha)

x

x

x

x

opaski brzegowe - 11 szt. (779mb),
brzegosłony - 3 szt. (0,03ha)

opaski brzegowe - 7 szt. (346mb),
mur oporowy - 1 szt. (58mb),
tamy podłużne - 2 szt. (210mb),
brzegosłony - 1 szt. (0,02ha)

x

x
x

x

x

x
x

opaski brzegowe - 3 szt. (443mb)
tamy poprzeczne - 1 szt. (20mb)
brzegosłony - 2 szt. (0,05ha)

x
x
x
x
x
opaska brzegowa - 1 szt. (82mb)
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PLRW200012221899

Hoczewka

Jabłonka

0+000

11+600
(4+160)

RZGW Kraków

0+000

7+600

PLRW200012221899

Hoczewka

0+000

5+200

RZGW Kraków

0+000

1+100

PLRW20001222172

Mistik

Kołonica
Mistki
(Kortypolanka)

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW20001222169

Olszanka

Olszanica
(Stary Potok)

0+000

17+200

RZGW Kraków

0+000

16+000

x

PLRW20001222169
PLRW20001222169

Olszanka
Olszanka

Kiniański (Orelec)
Rudenka (Leki)

0+000
0+000

5+600
3+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

4+200
2+300

x

PLRW20001222169

Olszanka

Wańkówka

0+000

15+700

RZGW Kraków

0+000

12+600

x

Poz. 4055

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

opaski brzegowe - 20 szt. (1492mb),
bystrza - 6 szt.
brzegosłony - 3 szt. (0,06ha),

opaski brzegowe - 13 szt. (837mb),
gurty kamienne - 4 szt.
brzegosłony - 3 szt. (0,03ha)

PLRW20001222169

Olszanka

Ropieńka

0+000

7+600

RZGW Kraków

0+000

6+500

x

x

x

x

PLRW20001222169
PLRW2000122215569

Olszanka
Bereźnica

Serednica
Bereźnica

0+000
0+000

9+100
14+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
6+500

2+400
12+500

x

x

x
x

x

PLRW20000221559

Zbiornik Solina do zapory w
Myczkowcach

Wołczy

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

PLRW20000221559

Zbiornik Solina do zapory w
Myczkowcach

0+000

7+900

RZGW Kraków

0+000

6+700

x

x

x

PLRW200012221529

Głęboki Potok

0+000

7+600

RZGW Kraków

0+000

7+500

x

x

x

x

PLRW200012221529
PLRW200012221389

Głęboki Potok
Wołkowyjka

Głęboki Potok
Wołkowyjka

0+000
0+000

4+400
11+700

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+300
3+800

x
x

x

x

PLRW200012221389

Wołkowyjka

Rybnik
(Rybne)

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

PLRW200014221299

Solinka od Wetliny do
ujścia

Solinka
od Wetlinki
do ujścia

0+000

21+300

RZGW Kraków

0+000

21+300

PLRW200014221299

Solinka od Wetliny do
ujścia

Bukowiec
(Bukowczański)

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

2+000

PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny

Solinka
do Wetlinki

21+300

47+100

RZGW Kraków

21+300

47+100

PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny

Wetlina - poza
granicami BPN

0+000

24+500

RZGW Kraków

0+000

18+700

PLRW2000122212699
PLRW2000122212699
PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny
Solinka do Wetliny
Solinka do Wetliny

Smerek
Kalnica
Bystry

0+000
0+000
0+000

13+700
5+800
7+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+500
4+500
0+300

x

PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny

Z Habkowiec
(Ciśnianka)

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

PLRW20001222136

Daszówka

Daszówka
(Teleśnica)

0+000

9+000

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

PLRW200012221349

Czarna

Czarny

0+000

20+000

RZGW Kraków

0+000

19+000

x

x

x

PLRW200012221349

Czarna

Głuchy

0+000

9+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW200012221169

Dwernik

Dwernik - poza
granicami BPN

0+000

5+800

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

PLRW2000122211529

Smolniczek

Smolniczek

0+000

8+800

RZGW Kraków

0+000

8+100

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Strwiąż

74+000

89+800

RZGW Kraków

74+000

89+800

Zabrodzie
(Wola,
Myczkowski)
Łobozew
(Łobozewka)

opaski brzegowe - 40 szt. (4200mb),
stopnie bet. - 2 szt.
brzegosłony - 22 szt. (0,79ha),

x

x

x

x

x

x

opaski brzegowe - 2 szt. (196mb),

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
opaski brzegowe - 3 szt. (278mb),

x

opaski brzegowe - szt. 1 (50mb),
x

opaski brzegowe - szt. 1 (120mb),
tamy poprzeczne - 4 szt. (34mb)

x
opaski brzegowe - 1 szt. (45mb),
stopnie bet. - 12 szt.
brzegosłony - 2 szt.

zastawka piętrząca

Gmina Ustrzyki
Dolne
38-700 Ustrzyki
Dolne
ul. Kopernika 1
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opaski brzegowe - 3 szt. (2302mb),
mur oporowy - 1 szt. (84mb),
stopnie bet. - 6 szt.,
brzegosłon - 7 szt. (0,20ha)

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Stebnik

0+000

10+000

RZGW Kraków

0+000

10+000

x

x

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Królówka

0+000

9+500

RZGW Kraków

0+000

6+200

x

x

x

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Łodynka

0+000

5+700

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

x

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Karaszyn

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Łodyna

0+000

7+500

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Uniaczka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

4+100

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Jasieńka (Głuchy)

0+000

14+500

RZGW Kraków

0+000

9+000

x

x

x

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Pastewnik

0+000

11+140

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

opaski brzegowe - szt. 4 (165mb)

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Hoszowczyk

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

2+400

x

x

opaski brzegowe - szt. 1 (50mb)

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy państwa

Olchy
(Równianka)

0+000

4+800

RZGW Kraków

0+000

3+600

x

PLRW900012748

Mszaniec do Syhawki

Mszanka

0+000

5+410

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

PLRW900012748

Mszaniec do Syhawki

Mszaniec
(w granicach PL)

12+800

21+700

RZGW Kraków

14+800

17+100

x

x

PLRW200012223336

Borownica

Borownica

0+000

8+200

PGLLP Nadleśnictwo
Dynów

1+868

5+733

x

x

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

San

116+650

116+950

RZGW Kraków

wał prawy - dł. 300 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

San

121+300

123+500

RZGW Kraków

wał lewy - dł. 2200 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

San

94+500

97+300

RZGW Kraków

wał lewy - dł. 2800 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

San

92+700

95+290

RZGW Kraków

Wał prawy - dł. 2590 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW2000922499

Wiar od granicy państwa do
ujścia

Wiar

1+200
1+200

7+050
4+250

RZGW Kraków

wał prawy - dł. 5200 m
wał lewy - dł. 2900 m

PZMiUW
Rzeszów

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

prawy wał - 30651 m,
lewy wał - 22393 m,

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

0+000

4+900

RZGW Kraków

PZMiUW
Rzeszów
PZMiUW
Rzeszów

PLRW20001722969

Łukawica

Łukawica

14+000

33+500

WZMiUW Lublin

14+000

33+500

x

x

x

x

x

x

x

PLRW20001722969

Łukawica

Dębowiec

9+000

20+600

WZMiUW Lublin

9+000

20+600

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200019229499

Bukowa od Rakowej do
ujścia

Bukowa

17+000

41+000

WZMiUW Lublin

17+000

41+000

x

x

x

x

x

x

x

x

opaski brzegowe - 3 szt. (120mb),

x

x

opaski brzegowe - 2 szt. (100mb)
x

x

opaski brzegowe - 5 szt. 530mb,
brzegosłon - szt. 1 (0,05ha)

x

x

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe -15szt.
brzegosłony 11szt.

x

wał lewy - 4445 m
zastawka żelbetowa 19+850,
20+430, 21+600, 21+950,
22+610, 24+950
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próg przeciwerozyjny 24+500, 24+598,
24+824, 25+060, próg kamienno faszynowy
0+300, 1+800, 2+400, 5+095, bystrze
28+260, 28+520, 28+640, 28+790, 13+584,
17+216, 17+858, 18+586, 19+480, bystrotok
siatkowo kamienny 15+195, 16+217

PLRW200017229469

Biała

Biała

0+000

29+100

WZMiUW Lublin

0+000

29+100

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200017229469

Biała

Ciechocinka

0+000

4+500

WZMiUW Lublin

0+000

4+500

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200017229469

Biała

Trzebęcz
(Trzebensz)

0+000

18+300

WZMiUW Lublin

0+000

18+300

x

x

x

x

x

x

x

zastawka żelbetowa 15+300

PLRW200017229469

Biała

Borownica

0+000

7+700

WZMiUW Lublin

0+000

7+700

x

x

x

x

x

x

x

przepust piętrzący 7+200,
zastawska żelbetowa 7+470

PLRW200017229469

Biała

Żytnówka

0+000

5+200

WZMiUW Lublin

0+000

5+200

x

x

x

x

x

x

x

przepust piętrzący 0+860,
1+620, 1+950, 2+500

PLRW2000172294569

Czartosowa

Czartosowa
(Czartusowa)

0+000

8+900

WZMiUW Lublin

0+000

8+900

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200017229449

Branew

Branew

0+000

27+300

WZMiUW Lublin

0+000

27+300

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200017229429

0+000

18+600

WZMiUW Lublin

0+000

18+600

x

x

x

x

jaz kozłowy 5+520

stopień żelbetowy 9+800, 10+220, 14+350,
14+790, 15+020, 15+120, 16+800, 17+250,
18+100

x

przepust piętrzący 12+855,
13+290, 13+470, 13+750,
14+020, 14+340, 14+820,
14+980, 15+280, 15+830,
16+450, 16+720, 17+300,
18+250,jaz kozłowy 11+900

x

x

przepust piętrzący 4+680,
5+000, 5+260, 5+460, 5+820,
6+070, 6+350, 6+560, 6+780,
7+400, 7+500, 7+740, 8+370,
8+720

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

Bukowa do Rakowej

Rakowa

x

x

Bukowa do Rakowej

Bukowa do Rakowej

Dzwola (Rakowa
A)

0+000

9+600

WZMiUW Lublin

0+000

9+600

x

x

x

x

x

PLRW2000172286169

Łada do Osy

Biała Łada

49+570

55+370

WZMiUW Lublin

49+570

55+370

x

x

x

x

PLRW200017229449
PLRW200017229458
PLRW200017229469

Branew
Sopot
Biała

Branewka Górna
Sopot
Wał rzeki Biała

0+000
0+000
0+000

8+600
7+600
0+800

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
0+000
0+000

8+600
7+600
0+800

x
x

x
x

x
x

x
x
x

PLRW20007228169

Tanew do Łosinieckiego
Potoku

Potok Łosiniecki

0+000

4+000

WZMiUW Lublin

0+000

4+000

x

x

x

PLRW200017228389

Sopot

Sopot

11+480

25+050

WZMiUW Lublin

11+480

25+050

x

x

stopień żelbetowy 51+400, 52+140

zastawka zelbetowa 50+630,
51+810, 52+560, 53+260,
przepust pietrzący 53+590,
54+345, 54+760

Jaz 20+870
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BUKOWA

41+500

55+490

WZMiUW Lublin

41+500

55+490

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

PLRW200017228769

Borowina

BOROWINA

6+100

14+430

WZMiUW Lublin

6+100

14+430

x

x

x

x

x

x

PLRW2000172286169

Łada do Osy

BIAŁA ŁADA

0+000

49+570

WZMiUW Lublin

11+750

49+570

x

x

x

x

x

x

PLRW20001922869

Łada od Osy do ujścia z
Czarną Ładą od Braszczki

CZARNA ŁADA

0+000

30+100

WZMiUW Lublin

0+000

30+100

x

x

x

PLRW200017229429

Bukowa do Rakowej

DOPŁYW
BUKOWEJ

0+000

4+910

WZMiUW Lublin

0+000

4+910

x

x

x

x

PLRW20001722889

Kurzynka

KURZYNKA

16+500

20+800

WZMiUW Lublin

16+500

20+800

x

x

x

x

PLRW20001922835

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia

KANAŁ
ZRZUTOWY

0+000

1+750

WZMiUW Lublin

0+000

1+750

x

PLRW200016228329

Lubienia

LUBIEŃ

0+000

21+670

WZMiUW Lublin

0+000

21+670

x

PLRW20001722729

Złota I

LUCHÓWKA

0+400

14+500

WZMiUW Lublin

0+400

14+500

x

PLRW20001922869

Łada od Osy do ujścia z
Czarną Ładą od Braszczki

ŁADA

4+000

12+700

WZMiUW Lublin

4+000

12+700

x

PLRW200016228589

Łazowna

ŁAZOBNA

0+000

6+700

WZMiUW Lublin

0+000

6+700

x

PLRW20001722849

Szum

NIEPRYSZKA

0+000

6+860

WZMiUW Lublin

0+000

6+860

x

PLRW200016228329

Lubienia

PASTERNIK

0+000

6+760

WZMiUW Lublin

0+000

6+760

x

x

x

x

x

Zastawka bet.km.51+540; stopnie bet.
Km42+370;42+640; 43+250;43+440;

x

stop.bet.km: 6+100;6+600; 7+050; 8+080;
10+650; zastawka
żelbet.10+160;10+540;zastawka
bet:11+940;. Przepust z
zastawką:12+360;12+750;
13+000;13+280;13+600;

zastawka żelbet.47+110;stop.bet.
Km:34+670;35+590;36+250;37+170;37+570
;41+310;42+770;

x

zastawka
bet.km:25+570;25+930;26+760;Przep.bet. z
zastawką
km:26+200;27+200;27+490;28+310;stop.bet.
26+430;27+910;28+170;28+530;28+830;29+
700

x

zastawka bet.2+450;przep.żelbet. Z zastawką
1+400

jaz żelbet.km 8+500;12+800;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

stop.bet. z zastawką km:3+050;

x

x

stop.bet.km:0+400;0+500; 0+640;
0+780;0+920;1+060;1+300;11+840; 12+420;
12+580;12+900; 13+100 ;13+840 ;zastawka
bet.prostokątna 1+140;

x

x

stop.bet.km: 0+710;
0+940;1+200;1+450;1+700;

x

zastawka
bet.km.2+070;3+000;3+900;stop.bet.km:
1+370; 1+770;2+400;2+540;
2+620;2+720;3+100;3+200;3+300;3+400;3+
480;3+800; 4+800;

x

x

Jaz żelbet.2+110;3+020
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POTOK MUCHA

0+000

5+750

WZMiUW Lublin

0+000

5+750

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

Stop.
Bet.18+320;18+800;19+000;19+200;20+020
;20+760;21+140;
21+300;21+780;21+980;22+260;22+520;22+
680;23+040; 23+200;

x

x

x

Przep.żelbet.z
zastawką:2+150;4+160;stop.bet.km: 0+110;
bród z płyt km:0+040; 1+150;

x

x

x

stop.bet.km:2+400; 2+840;3+200;
3+700;4+200;4+500; 4+600;4+800;5+000;
6+200;6+580;

Jaz żelbet.trapezowy 4+810

stop.bet.km;0+740;1+180;1+600;2+240

Jaz żelbet. 6+600

PLRW20001722729

Złota I

RZEKA ZŁOTA

18+300

23+830

WZMiUW Lublin

18+300

23+830

x

x

x

PLRW20001722852

Szpisznica

SZPISZNICA

0+000

10+280

WZMiUW Lublin

0+000

10+280

x

x

x

PLRW20001722849

Szum

SZUM

0+000

6+800

WZMiUW Lublin

0+000

6+800

x

x

x

PLRW20001922835

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia

STARA LUBIEŃ

0+000

3+920

WZMiUW Lublin

0+000

3+920

x

x

PLRW20001922835

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia

WIROWA

0+000

8+320

WZMiUW Lublin

0+000

8+320

x

x

x

x

x

PLRW200017227349

Złota II

ZŁOTA

14+200

22+110

WZMiUW Lublin

14+200

22+110

x

x

x

x

x

x

x

Zastawka bet.17+400;przep.z zastawką
18+520;stop.bet.km:14+400,14+640;
15+300; 16+320; 17+080;

RW200016228549

Złota Nitka

ZŁOTA
KORCHÓW

0+000

16+300

WZMiUW Lublin

0+000

16+300

x

x

x

x

x

x

x

stop.bet.km:14+450;15+410;15+920;

RW200016228549

Złota Nitka

ZŁOTA
TARNOGRÓD

0+000

4+040

WZMiUW Lublin

0+000

4+040

x

x

x

x

bystrotok z płyt Yomba km:;1+660;

PLRW20001922835

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia

ZŁOTA ZAMCH

0+000

11+180

WZMiUW Lublin

0+000

11+180

x

x

x

x

stop.żelbet.km: 0+160;

PLRW200017228618
PLRW200016228589
PLRW20001622836

Dopł. spod Dąbrowicy
Łazowna
Mucha

CHMIELNICA
ŁAZOBNA
POTOK MUCHA

0+000
6+700
5+750

5+200
10+800
7+300

WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin
WZMiUW Lublin

0+000
6+700
5+750

5+200
10+800
7+300

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

PLRW2000192138999
9

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia

Raba

0+000

60+100

RZGW Kraków

0+000

60+100

x

x

PLRW200002138599

Zbiornik Dobczyce

Zbiornik Dobczyce

60+100

69+000

RZGW Kraków

60+100

69+000

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

opaska faszynowo - kamienna szt. 27
stopień rampa szt. 1,Opaski brzegowe 17
szt,Tamy 10 szt, Poprzeczki 41 szt, Ostrogi 3
szt, kanał dolny ponizej zapory + opaski z
narzutu kamiennego 59+230-59+920

stopień rampa szt.1
Stalprodukt S.A. Bochnia
stopień szt.1 MPWiK
Bochnia, stopień rampa
szt.1 GAZ-SYSTEM S.A.
Tarnów

kanał dolny ponizej zapory
wraz z opaskami brzegowymi

Zapora ziemna, zapora
betonowa, zapory boczne
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PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Raba

69+000

107+000

RZGW Kraków

69+000

107+000

x

x

x

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Raba

107+000

126+000

RZGW Kraków

107+000

126+000

x

x

x

PLRW2000122138869

Potok Trzciański

Sanecki
/Trzciański/

0+000

20+200

RZGW Kraków

0+000

20+200

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Dopływ Skrzydlnej

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

PLRW2000122138549

Trzemeśnianka

Trzemeśnianka

0+000

10+600

RZGW Kraków

0+000

9+200

x

PLRW2000122138549

Trzemeśnianka

Zasanka

0+000

4+920

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

PLRW200002138599

Zbiornik Dobczyce

Bulinka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

x

PLRW2000122138394
9

Bysinka

Bysinka

0+000

8+000

RZGW Kraków

0+000

3+600

x

x

x

PLRW2000122138394
9

Bysinka

Bysinka

0+000

8+000

RZGW Kraków

3+600

8+000

x

x

PLRW2000122138394
9

Bysinka

Bez nazwy ze
Szklarów

0+000

0+450

RZGW Kraków

0+000

0+450

x

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Kobylak

0+000

4+870

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Miłogoszcz

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jaz km 74+000, Stopnie bystrza 3 szt, Opaski
brzegowe 67szt , Poprzeczki 5 szt, Tama 2
szt., Brukonarzut 1 szt

Jaz bet. 71+950
UMiGMyslenice
Opaski kamienne
tamy faszyn. Z narzutem i
bud. Siatk kam.
Poprzeczki -km 73+82085+500
GDDKiA

Stopnie 3 szt, Opaski brzegowe 22 szt, mury
bulwarowe

Niedokończony Jaz w km
119+600, ZWIK w Rabce
Zdrój

opaska brzegowa szt.53 stopień szt. 37, próg
gabionowy szt. 8, zapora
przeciwrumowiskowa szt.1

opaska brzegowa szt.30 stopień szt. 6, próg
gabionowy szt. 4,

x

Żłób z el. prefab. 3 szt, Stopnie bet. 18 szt,
Progi bet. 53 szt, Opaski kamienne 13,
Opaski z koszy 3 szt, Tamy podł. 6 szt,
Bystrze kam. 1 szt, Zapory p. rum. 12 szt

x

Stopnie bystrza 3 szt, Progi bet. 10 szt,
Opaska kam. 10 szt, Mur oporowy 1 szt

x

x

żłób betonowy
( ujście do zbiornika )

Żłób z el. prefab. 2 szt, Stopien bet. 2 szt,
Mur oporowy 1 szt

Żłób z el. prefabr. 1 szt. Żłób bet.kam. 3
szt Stopnie bet. kam. 3 szt.

x

x

Zapora p.rum. 15 szt.
Opaska
kamienna 5 szt. Opaska siatk.kam. 2szt.
Stopien bet kam. 2 szt.

x
Żłób z el. prefabr. 1 szt. Stopien bet. 1 szt
x

x

PLRW2000122138389
9

Trzebuńka

Trzebuńka

0+000

11+500

RZGW Kraków

0+000

11+500

x

x

x

x

Zapora p.rum. 1 szt , stopien bet. 1 szt,
Opaska kamienna 14 szt Tama podłuzna 1
szt
Opaska siatk.kam. 4 szt
Poprzeczki siatk.kam 2 Stopien bet. 1 szt
Stopien bystrze 1 szt

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Krzywianka
(Krzywiczanka)

0+000

5+060

RZGW Kraków

0+000

3+600

x

x

x

x

Żłób z el. prefab. 1 szt
Próg bet. 1 szt
Stopien bet. 1 szt

Opaska siat.Kam 2 szt
GDDKiA
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Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Kaczanka

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

PLRW2000122138372
9

Wielka Suszanka

Wielka Suszanka

0+000

6+250

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

Opaska kamienna 14 szt

Wielka Suszanka

Mała Suszanka

0+000

2+550

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

x

x

Opaska kamienna 1 szt

Wielka Suszanka

Średnia Suszanka

0+000

2+290

RZGW Kraków

0+000

1+800

x

x

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Krzczonówka

0+000

9+200

RZGW Kraków

0+000

4+620

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Krzczonówka

0+000

9+200

RZGW Kraków

4+620

9+200

PLRW2000122138369
PLRW2000122138369

Krzczonówka
Krzczonówka

Pot. Zagrodzki
Pot. Rusnaków

0+000
0+000

2+000
3+600

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+500
0+500

x
x

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Pot. Ostojów
(Ostojowy)

0+000

2+240

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Pot. Proszkowców

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

PLRW2000122138369
PLRW2000122138369

Krzczonówka
Krzczonówka

Pot. Smuga
Pot. Spod Gronia

0+000
0+000

2+680
3+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+200
0+500

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Więcierza

0+000

6+800

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Czarny Potok

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

2+200

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Bogdanówka
(Skomielnianka)

0+000

2+600

RZGW Kraków

0+000

2+600

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Bogdanówka

0+000

5+700

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Walczakówka

0+000

3+300

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Łętówka
(Łetownia)

0+000

3+400

RZGW Kraków

0+000

3+400

x

x

x

Stopnie bet.kam. 4 szt
3 szt

Opaski siat.kam.

PLRW2000122138369

Krzczonówka

pot. Zębalowy

0+000

3+040

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

Opaska siat.kam. 4 szt
szt

Gurt siat.kam. 1

PLRW2000122138369

Krzczonówka

pot. Wichrowy

0+000

5+160

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

Stopnie bystrza 3 szt.
Opaski kamienne
2 szt
Poprzeczki siat.kam 2 szt

PLRW2000122138349

Lubieńka

Lubieńka

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

Stopień wodny 2 szt , zapora
przeciwrumowiskowa 1szt. Opaski brzegowe
11 szt

PLRW2000122138349

Lubieńka

Tenczynka

4+000

7+500

RZGW Kraków

x

x

x

Stopień wodny 15szt , zapora
przeciwrumowiskowa 4 szt. Opaski
brzegowe 41 szt

PLRW2000122138349

Lubieńka

Krzeczowski

0+000

11+000

RZGW Kraków

x

Opaska brzegowa 1 szt.

PLRW2000122138372
9
PLRW2000122138372
9

0+000

11+000

x

x

x

x

Zapora p.rum. 2 szt
kamienna 1 szt

Opaska

Zapora p.rum. 1 szt
Opaska
kamienna 5 szt
Tama podł. 4 szt
Poprzeczki 22 szt

Stopnie bet. kam. 27 szt Opaski brzegowe
51 szt Tamy podł. 5 szt.

x

x

x

Opaska kamienna 11 szt

x

x

x

x

Opaska kamienna 4 szt
Opaska siatk.
kam. 1 szt

x

x

Opaska kamienna 2 szt

x

x

x

Stopnie bet. 27 szt
Opaski z kraty
54 szt
Opaska kamienna 1 szt

x

x

x

x

Opaska kamienna 10 szt
x

Opaska kamienna 1 szt

Opaska kamienna 2 szt
GDDKiA,
Opaska kamienna
km0+000-0+120 GDDKiA,
opaski siatk.kam. TAURON

Stopien bet. 1 szt
Opaski kamienne i bud.
Siatk.kam. 2 szt
GDDKiA
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PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Sczebel

0+000

0+150

RZGW Kraków

0+000

0+150

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Czechówka

0+000

0+150

RZGW Kraków

0+000

0+150

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt. Stopnie 3 szt

PLRW2000122138329

Kasinianka

Kasinianka
(Kasinka)

0+000

15+000

RZGW Kraków

0+000

15+000

PLRW2000122138329

Kasinianka

Potoczański

0+000

0+200

RZGW Kraków

0+000

0+200

PLRW2000122138329

Kasinianka

Kotowski

0+000

0+250

RZGW Kraków

0+000

0+250

PLRW2000122138329

Kasinianka

Jakubiakowy

0+000

0+600

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt

PLRW2000122138329

Kasinianka

Muchowczański

0+000

0+250

RZGW Kraków

0+000

0+250

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt

PLRW2000122138329

Kasinianka

Węgierski

0+000

0+300

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

PLRW2000122138329

Kasinianka

Czyżowski

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW2000122138329

Kasinianka

Węglówka
(Niedźwiadek)

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Wróblowy

0+000

0+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Świątkówka

0+000

0+400

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

PLRW2000122138299

Mszanka

Mszanka

0+000

17+000

RZGW Kraków

0+000

17+000

x

x

PLRW2000122138299

Mszanka

Szklanówka

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW2000122138299

Mszanka

Słomka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

PLRW2000122138299

Mszanka

Łostówka

0+000

7+000

RZGW Kraków

0+000

PLRW2000122138299

Mszanka

Łętówka (Łetowy)

0+000

4+000

RZGW Kraków

PLRW2000122138299

Mszanka

Bez nazwy z oś.
Pieczonka (
Pieczonków)

0+000

0+500

PLRW2000122138299

Mszanka

Wierzbienica

0+000

0+500

x

x

x

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt
Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt

x

x

x

x

x

x

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt

x

Opaski brzegowe 18 szt, żłób 1 szt
Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1
szt

x

Zapora przeciwrumowiskowa 3 szt, Stopień
26 szt, Opaski brzegowe 21 szt

x

x

Zapora przeciwrumowiskowa1 szt, Stopień 1
szt, opaski brzegowe 4szt

x

x

x

Zapora przeciwrumowiskowa
1 szt,
Stopień 2 szt, opaski brzegowe 25szt, żłób 1
szt

7+000

x

x

x

Zapora przeciwrumowiskowa 3 szt, Stopień
3 szt, Opaski brzegowe 14 szt

0+000

4+000

x

x

Stopień 1 szt, opaski brzegowe 4 szt.

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

Stopień 1 szt, Opaski brzegowe 3 szt

x
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PLRW2000122138299

Mszanka

Rosocha

0+000

0+300

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

PLRW2000122138299

Mszanka

Porębianka

0+000

12+000

RZGW Kraków

0+000

12+000

x

PLRW2000122138299

Mszanka

Konina

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

PLRW2000122138299

Mszanka

Koninki

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Szarków

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW2000122138189

Olszówka

Olszówka

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

Opaski brzegowe 3 szt

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Luboński

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

Gurty denne 5 szt, Opaski brzegowe 2 szt.

PLRW2000122138149

Skomielnianka

Skomielnianka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

Opaska brzegowa 1 szt

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Raba

107+000

126+000

RZGW Kraków

107+000

126+000

x

x

x

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Słonka ( Słony )

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+000

6+000

x

x

x

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Rabski

0+000

0+200

RZGW Kraków

0+000

0+200

x

Zapora przeciwrumowiskowa 1 szt, żłób 1
szt.

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Bez nazwy z oś
Luberdy (
Luberdowy )

0+000

0+600

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

Zapora przciwrumowiskowa 1 szt. , żłób 1
szt.

PLRW2000122138129

Poniczanka

Poniczanka

0+000

7+700

RZGW Kraków

0+000

7+700

x

PLRW2000122138129

Poniczanka

Rdzawka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Rokicianka

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Zaklęty ( Kosiczne)

0+000

2+500

RZGW Kraków

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Bielanka

0+000

3+500

RZGW Kraków

PLRW2000192138999
9

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia

Raba

59+600

61+200

RZGW Kraków

Stopień 1 szt, Opaski brzegowe 1 szt

x

x

Zapora przeciwrumowiskowa 2 szt, Stopień
43 szt, Opaski brzegowe 13 szt

x

Opaski brzegowe 2szt, zapora
przeciwrumowiskowa
Oapaski brzegowe

Stopień wodny w km 0+750
"Meblomet" ul. Marka 1,
34-730 Mszana Dolna

1 szt

Opaski brzegowe 1 szt

x

x

x

Stopnie 3 szt, Opaski brzegowe 22 szt

Zapora przeciwrumowiskowa 2 szt, Stopień
57 szt, Opaski brzegowe1 szt, Żłób 3 szt.

x

Stopnie 30 szt, opaski brzegowe 34 szt.

x

x

Opaski brzegowe 2 szt

2+500

x

x

0+000

2+500

x

x

0+000

3+500

x

x

prawy wał rzeki Raba w gm.
Dobczyce, km wału 0+0000+700 - długość 700 m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
1 szt. przepustów wałowych

MZMiUW
Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192138999
9

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia

PLRW2000162138994

Babica

PLRW2000192138999
9

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia
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Raba

Kanał Buczkowski

Raba

0+000

0+000

0+600

Poz. 4055

21+890

RZGW Kraków

lewy wał rzeki Raby w gm.
Drwinia, gm. Bochnia, km
wału 0+000-14+080, km
20+000-20+140, prawy wał
rzeki Raby w gm. Bochnia,
Miasto Bochnia, km wału
4+000-16+610, km 17+60018+640, km 20+550-22+570 długość ogółem 29740m,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 21 szt.
przepustów walowych.

0+300

Urząd Miasta
Bochnia (odbiornik
wód opadowych i
roztopowych z terenu
miasta-kanał
sztuczny)

lewy i prawy wał
Buczkowskiego w gm. Miasto
Bochnia, km wału 0+0000+299 - długość ogółem
598m.

RZGW Kraków

prawy wał rzeki Raby w gm.
Szczurowa - km wału 0+0004+000 wraz z infrastrukturą
towarzyszacą tj. 2 szt.
przepustów wałowych

5+000

PLRW200012213219

Soła do Wody Ujsolskiej

Soła

48+400

74+000

RZGW Kraków

48+400

74+000

x

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Sienka

0+000

5+250

RZGW Kraków

0+000

5+250

x

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Czerwona Woda
(Rybny)

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

PLRW2000122132389

Leśnianka

Leśnianka

0+000

15+500

RZGW Kraków

0+000

15+500

x

PLRW2000122132389

Leśnianka

Twardorzeczka

0+000

6+160

RZGW Kraków

0+000

6+160

x

x

opaski - 60szt, tamy podłużne z
poprzeczkami - szt 6, ostroga - 1 szt

RZGW Kraków

x

opaska - 1 szt, żłób - 1 szt

RZGW Kraków

x

x

opaski - 15 szt

RZGW Kraków

x

x

opaski - 20 szt, stopnie - 10 szt, mur oporowy
- 2szt, progi - 23 szt, gurt - 1 szt

RZGW Kraków

x

opaski - 3 szt

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

x

PLRW2000122132369

Juszczynka

Juszczynka

0+000

8+100

RZGW Kraków

0+000

8+100

x

x

x

opaski - 8 szt, zapora p.rum. - 3 szt, stopnie
bystrza - 5 szt, korekcja stopniowo - progowa
- szt.34, stopnie bet. - 3 szt, stabilizacja dna 1 szt

PLRW2000122132369

Juszczynka

Bystra

0+000

5+100

RZGW Kraków

0+000

5+100

x

x

x

opaska - 1 szt, gurt - 1 szt

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Brzuśnianka
(Brzuśnik)

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Przybędza

0+000

7+200

RZGW Kraków

0+000

7+200

x

x

x

opaski - 6 szt, progi - 4 szt, stabilizacja dna 1 szt (narzut)

RZGW Kraków

PLRW2000122132356
9

Cięcinka

Cięcinka

0+000

9+100

RZGW Kraków

0+000

9+100

x

x

x

żłób - 3 szt, zapory - 5 szt, opaski - 2 szt

RZGW Kraków

PLRW2000122132356
9

Cięcinka

Luraniec (Loraniec)

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

x

żłób - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt

RZGW Kraków

RZGW Kraków

x

jaz betonowy 50+580 w m.
Żywiec, jaz betonowy 60+800
w m. Węgierska Górka

MZMiUW
Kraków

MZMiUW
Kraków

Zakłady
Papiernicze
Solali, Jerzy
Jurasz,
Wojciech
Gaweł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000122132349

Żabniczanka

Żabniczanka

0+000

RZGW Kraków

0+000

11+000

PLRW2000122132349

Żabniczanka

Myce

0+000

RZGW Kraków

0+000

1+800

Bystra

Bystra

0+000

8+000

RZGW Kraków

0+000

8+000

x

Bystra

Szarzanka (Szare)

0+000

5+100

RZGW Kraków

0+000

5+100

x

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Grzegorzków

0+000

5+900

RZGW Kraków

0+000

5+900

PLRW2000122132329
9

Bystra

Kamesznica
(Kameszniczanka)

0+000

8+500

RZGW Kraków

0+000

8+500

x

PLRW2000122132316
9

Salamonka

Salomonka
(Rokitnik
,Rokitniak)

0+000

6+200

RZGW Kraków

0+000

6+200

x

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Nawieśnik

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

4+200

x

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Okrajnik

0+000

3+100

RZGW Kraków

0+000

3+100

x

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Kocoń (Łękawka)

0+000

3+300

RZGW Kraków

0+000

3+300

x

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Czeretnik
(Seretnik)

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Młynszczanka
(Młyńszczanka)

0+000

3+800

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

x

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Potok Bez Nazwy
(dopływ do pot.
Młyńszczanka)

0+000

1+900

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219

Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej

Rycerski
Leżaje
Od Kotelnicy

0+000
0+000
0+000

4+200
1+900
1+900

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

4+200
1+900
1+900

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Nieledwia

0+000

5+100

RZGW Kraków

0+000

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Smrechówka Mała

0+000

2+600

RZGW Kraków

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Ujsoły

0+000

13+200

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Hulbojowy
(Całujówka)

0+000

PLRW200062132749

Żylica

Dunacie

0+000

PLRW2000122132329
9
PLRW2000122132329
9

11+000

x

Poz. 4055

x

x

x

opaski - 14 szt, stopień bystrz - 1 szt, stopnie
bet - 4 szt, zapora bet-kam. - 1 szt

RZGW Kraków

x

żłób - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt

RZGW Kraków
RZGW Kraków

x
opaski - 2 szt

RZGW Kraków

żłób - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt

RZGW Kraków

x

opaska - 1 szt

RZGW Kraków

x

x

stopnie - 3szt, opaski - 42 szt., bystrostok - 1
szt, bystrza - 8 szt, gurt - 1 szt

RZGW Kraków

x

x

x

opaski - 3 szt

RZGW Kraków

x

x

zapora p.rum. - 1 szt, gurty bet - 34 szt,
rampy - 15 szt, opaski - 40 szt,

RZGW Kraków

x

opaski - 7 szt, zapora p.rum. - 1 szt, żłób - 1
szt

RZGW Kraków

x

opaski - 9 szt, żłób - 1 szt, progi - 4 szt

RZGW Kraków

x

opaska - 1 szt, gurt - 1 szt

RZGW Kraków

x

x

opaski - 2 szt

RZGW Kraków

x
x
x

x

x
x
x

opaski - 3 szt
opaski - 2 szt
opaska - 1 szt

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

5+100

x

x

x

mur - 1 szt, stopnie - 5 szt, opaski - 4 szt

RZGW Kraków

0+000

2+600

x

opaska - 1 szt, stabilizacja dna - 1 szt

RZGW Kraków

RZGW Kraków

0+000

13+200

x

x

x

opaski - 13 szt, bystrze - 1 szt, poprzeczki - 4
szt

RZGW Kraków

3+100

RZGW Kraków

0+000

3+100

x

x

x

zapora p.rum. - 1 szt, stopnie - 2 szt, mur
oporowy - 2 szt,

RZGW Kraków

1+900

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

stabilizacja dna narzut. - 2 szt, opaski - 7 szt,
żłób - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt, kaszyce - 2
szt

RZGW Kraków

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

przepust - 1 szt

RZGW Kraków
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PLRW200062132749

Żylica

Żylica

0+000

23+300

RZGW Kraków

0+000

23+300

x

x

x

x

opaski - 27 szt, stopnie rampy- 11 szt,
stopnie bet - 48 szt, stopnie bieleckiego - 2
szt, zapora p.rum. - 4 szt, mur oporowy - 4
szt, żłób - 6 szt, tamy równoległe
+poprzeczki - 2 szt, ostroga z poprzeczkami 3 szt, ubezp dna i skarp płytami ażurowymi 3szt

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Dopływ w Słupnem
(Słupny)

0+000

2+250

RZGW Kraków

0+000

2+250

x

x

x

x

stopień bet. - 1 szt, żłób kam - 1 szt

PLRW2000142132499

Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia

Przyłękówka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

progi siat-kam. - 33 szt, opaski siat-kam. - 5
szt

RZGW Kraków

PLRW2000142132499

Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia

Komarnik

0+000

2+900

RZGW Kraków

0+000

2+900

x

x

x

x

zapora p.rum. - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Kamienna

0+000

4+450

RZGW Kraków

0+000

4+450

x

x

x

x

próg siat-kam. 1 szt, opaski - 3 szt.

RZGW Kraków

PLRW200012213219

Soła do Wody Ujsolskiej

Rycerka

0+000

16+200

RZGW Kraków

0+000

16+200

x

x

x

x

x

opaski - 35 szt, przepust ramowy - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW200012213219

Soła do Wody Ujsolskiej

Soła (Słanica, Sól)

0+000

8+000

RZGW Kraków

0+000

8+000

x

x

x

x

x

opaski - 10 szt.

RZGW Kraków

PLRW200012213219

Soła do Wody Ujsolskiej

Radecki

0+000

6+200

RZGW Kraków

0+000

6+200

x

x

x

x

stopień kaszycowy - 1 szt, mur oporowy - 1
szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Kaniowiec

0+000

3+800

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

x

x

progi siat-kam - 5 szt, opaska - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132469

Sopotnia

Sopotnianka
(Sopotnia Wielka)

0+000

13+000

RZGW Kraków

0+000

13+000

x

x

x

opaski - 5 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132474
9

Pewlica

Grabski

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

opaska - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Krzyżówka

0+000

10+100

RZGW Kraków

0+000

10+100

x

x

opaska - 1 szt, stabilizacja dna - 1 szt,
poprzeczki - 4 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Buczynka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

żłób kamienny - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW200062132749

Żylica

Zimnik (Wieśnik)

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

4+200

x

x

x

opaski -6, gurty - 4 szt.

RZGW Kraków

PLRW200062132749

Żylica

Potok Graniczny
(Godziszka,
Godziszczanka)

0+000

6+300

RZGW Kraków

0+000

6+300

x

x

x

x

stopień bet - 1 szt. , progi siat-kam - 3 szt.,
opaski - szt 26, gurty - 2 szt, elelmty
prefabrykowane - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW200062132749

Żylica

Więzików

0+000

1+600

RZGW Kraków

0+000

1+600

x

x

x

x

x

żłób - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW200062132749

Żylica

Potok Wilczy
(Wineta, Biłka)

0+000

3+850

RZGW Kraków

0+000

3+850

x

x

żłob - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW200062132749

Żylica

Dopływ spod góry
Skrzyczne (Czerna)

0+000

2+900

RZGW Kraków

0+000

2+900

x

x

żłob - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Wiśnik
(Radziechowy,
Wieśnik)

0+000

7+100

RZGW Kraków

0+000

7+100

x

x

x

x

żłob - 1 szt, opaski - 14 szt, zapora p.rum. 1, progi - 3 szt.

RZGW Kraków

PLRW200062132749

Żylica

Kalonka

0+000

10+800

RZGW Kraków

0+000

10+800

x

x

x

x

stopnie - 14szt, opaski - 6 szt, gurt - 1 szt,
płyty ażurowe - 12 szt

RZGW Kraków

PLRW200062132749

Żylica

Wieśnik (Zimnik)

0+000

3+400

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

x

x

x

opaski - 17 szt.

RZGW Kraków

Żylica

Bez Nazwy (dop.
do pot. Wieśnik w
m. Łodygowice)

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

elemnty żelbetowe, bruk - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW200062132749

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

jaz betonowy w km 4+000

Fabryka Mebli
w m.
Łodygowice
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9

Pewlica

Pewlica (Pewel,
Pewel Wielka)

0+000

7+800

RZGW Kraków

0+000

7+800

x

x

x

x

x

x

opaski - 5 szt.

RZGW Kraków

PLRW200062132749

Żylica

Pewlica

0+000

8+000

RZGW Kraków

0+000

8+000

x

x

x

x

x

x

stopnie bet - 6 szt, próg - 2 szt, opaski - 43
szt

RZGW Kraków

PLRW2000122132789
9
PLRW200012213229

Łękawka

Siwcowy

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

x

opaski - 2 szt.

RZGW Kraków

Woda Ujsolska

Cicha (Soblówka)

0+000

9+200

RZGW Kraków

0+000

9+200

x

x

x

opaska - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Woda Ujsolska
(Ujsoła (Glinka))

0+000

13+200

RZGW Kraków

0+000

13+200

x

x

x

opaski - 2 szt.

RZGW Kraków

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Bystra (Złatna)

0+000

11+000

RZGW Kraków

0+000

11+000

x

x

x

x

x

stopień bystrze 1 szt, stopnie bet - 6 szt,
opaski - 5 szt

RZGW Kraków

PLRW2000122132492
9

Trzebinka

Trzebinka

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

4+200

x

x

x

x

x

opaski - 3 szt

RZGW Kraków

PLRW2000122132312

Nickulina

Nickulina

0+000

6+100

RZGW Kraków

0+000

6+100

x

x

x

x

x

stopnień rampa - 1 szt, żłób - 1 szt, opaski -7
szt. , zapota p.rum. - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Glinna (Glinny)

0+000

8+800

RZGW Kraków

0+000

8+800

x

x

x

x

progi - 4 szt, opaski - 11 szt. , poprzeczki
kam 3 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132454
9

Pewlica

Bez Nazwy dop.
pot. Pewlica
(Pewel, Pewel
Wielka)

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

opaska - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Bystra

0+000

7+100

RZGW Kraków

0+000

7+100

x

x

x

opaska - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Juraszkowy

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

żłob - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132469

Sopotnia

Sopotnianka
(Sopotnia Mała)

0+000

11+000

RZGW Kraków

0+000

11+000

x

x

x

x

x

opaski 17 szt.

RZGW Kraków

PLRW200012213219

Soła do Wody Ujsolskiej

Czerna

0+000

15+800

RZGW Kraków

0+000

15+800

x

x

x

x

x

opaski - 9 szt, tama równoległa - 1 szt.

RZGW Kraków

x

x

stopnie betonowe - 26 szt., złób - 4 szt, prog 34 szt, opaski - 15 szt, zapory p.rum. - 2 szt,
mur oporowy - 1 szt, poprzeczki - 16 szt,
gabiony Maccafferri - 2 szt.

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Łękawka

0+000

15+300

RZGW Kraków

0+000

15+300

x

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Przybyłka (Głucha)

0+000

5+400

RZGW Kraków

0+000

5+400

x

x

x

opaski - 2 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Bez Nazwy dop. do
pot. Łękawka

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

żłób - 1 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Bez Nazwy dop. do
pot. Łękawka Mała

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

opaski - 2 szt.

RZGW Kraków

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Łękawka Mała

0+000

3+700

RZGW Kraków

0+000

3+700

x

x

x

x

opaska - 1 szt, gurt - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Kocierzanka

0+000

15+100

RZGW Kraków

0+000

15+100

x

x

x

x

opaski - 55 szt, stopnie - 6 szt, stopnie rampy
- 58, zapory p.rum. - 2 szt, brzegosłony kryte
- 11 szt.

RZGW Kraków

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Z Kiczory

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

opaska - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219
PLRW200012213219

Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej
Soła do Wody Ujsolskiej

Rachowiec
Roztoka
Tarliczny
Stańcowski
Z Głębokiego
Ciapków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

4+800
1+000
3+200
2+500
1+800
5+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

jaz betonowy w km 3+600

RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219
PLRW200012213229
PLRW200012213229

Soła do Wody Ujsolskiej
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

PLRW200012213229
PLRW200012213229
PLRW200012213229
PLRW200012213229

Woda Ujsolska
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska
Woda Ujsolska

PLRW200014213259
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Płaskurówka
Roztoka
Równinowy Potok
Smerechówka
Wielka
Urwisko
Danielka
Głęboki Potok
Straceniec

0+000
0+000
0+000

3+800
1+800
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

x
x
x

x
x
x

x
x
x

0+000

4+100

RZGW Kraków

x

x

x

0+000
0+000
0+000
0+000

5+100
9+500
2+700
5+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Surzy

0+000

1+100

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Solarzówka
(Rokitniak)

0+000

2+600

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Z Palenicy

0+000

2+000

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132329
9

Bystra

Janoszka

0+000

1+700

RZGW Kraków

x

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Fułatów

0+000

1+900

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Glinny

0+000

3+100

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Jurów

0+000

0+800

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Porębski

0+000

2+200

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Od Fujasów

0+000

1+800

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Moczarki

0+000

1+000

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Przyborowiec

0+000

4+500

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Jabłonów

0+000

3+000

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132449
PLRW2000122132449
PLRW2000122132449

Krzyżówka
Krzyżówka
Krzyżówka

Czarny Groń
Dablin
Miodowiec

0+000
0+000
0+000

2+800
2+100
1+800

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW2000142132499

Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia

Suseński

0+000

4+400

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132454
9

Pewlica

0+000

3+450

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132454
9

Pewlica

0+000

1+800

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132469

Sopotnia

Potok w Cebuli
(Cebulowy)

0+000

4+000

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132469

Sopotnia

Potok Pierlaków
(Kajdasówka Pierlaków)

0+000

2+700

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132469

Sopotnia

Rakowy

0+000

2+200

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000142132499

Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia

Mutne

0+000

2+100

RZGW Kraków

x

x

x

x

Pewlica

Rychwałdek

0+000

1+000

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

Trzebinka

Sporyszek

0+000

2+700

RZGW Kraków

x

x

x

Żylica
Żylica
Żylica

Bieniatka
Kalna
Granica (Czarny)

0+000
0+000
0+000

1+000
8+200
3+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

Łękawka

Spod Gronia

0+000

3+200

RZGW Kraków

x

x

x

Łękawka

Spod Łysiny

0+000

4+600

RZGW Kraków

x

x

x

Łękawka

Stodołczyska

0+000

3+500

RZGW Kraków

x

x

x

Łękawka

Cisowy

0+000

3+800

RZGW Kraków

x

x

x

PLRW2000122132474
9
PLRW2000122132492
9
PLRW200062132749
PLRW200062132749
PLRW200062132749
PLRW2000122132789
9
PLRW2000122132789
9
PLRW2000122132789
9
PLRW2000122132789

Dopływ spod
Kuflówki
(Gajcarka)
Z Rówieńki (Potok
Świętych)

x

x

x

x

x

x

x
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9
PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Mała Puszcza

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122132954
9

Wielka Puszcza

Wielka Puszcza

0+000

8+800

RZGW Kraków

0+000

8+800

x

x

x

x

x

x

PLRW2000142132499

Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia

Koszarawa

0+000

14+500

RZGW Kraków

0+000

14+500

x

x

x

PLRW2000122132439

Koszarawa do Krzyżówki
bez Krzyżówki

Koszarawa

14+500

31+400

RZGW Kraków

14+500

31+400

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

0+000

1+100

RZGW Kraków

0+000

1+100

x

x

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

0+000
0+000

3+300
2+280

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

3+300
2+280

x
x

x
x

0+000

3+600

RZGW Kraków

0+000

3+600

x

x

PLRW2000122132369

Juszczynka

PLRW2000122132369

Juszczynka

PLRW200062132749

Żylica

PLRW200062132749
PLRW200062132749

Żylica
Żylica

(Bez Nazwy (pr
dopływ do pot.
Juszczynka w km
5+750))
(Bez Nazwy
(dopływ do pot.
Juszczynka w km
4+650))
Bez Nazwy (l.
dopływ do pot.
Wieśnik w m.
Łodygowice w
km1+500)
Bartoszowiec
Bliźni

x

x

x

żłób - 1 szt, opaski - 2 szt, gurty - 5 szt,
zapora p.rum. - 1 szt

RZGW Kraków

stopnie betonowe - 11 szt, opaski - 2 szt,
zapora p.rum. - 1 szt

RZGW Kraków

stopnie bet - 13 szt, stopień rampa - 1 szt,
opaski - 43

RZGW Kraków

Jaz betonowy w km 4+340

MPWiK w
Żywcu

stopnie bet - 25 szt, stopnie bystrza - 2 szt,
opaski 48 szt, zapora p.rum - 1 szt.

RZGW Kraków

jaz betonowy km 4+350

MPWiK w
Żywcu

x

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Bez Nazwy (pr.
dopływ do Łękawki
w km 11+150)

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Komania (pr.
Dopływ do pot.
Kocierzanka w km
8+550)

0+000

0+750

RZGW Kraków

0+000

0+750

x

x

PLRW2000122132789
9

Łękawka

Skotniczyk

0+000

4+400

RZGW Kraków

0+000

4+400

x

x

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Graniczny

0+000

RZGW Kraków

0+000

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Głęboki Potok

0+000

RZGW Kraków

0+000

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Isepnica

0+000

4+800

RZGW Kraków

0+000

4+800

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum - 3 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Suchy Potok
(Basioraczka)

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum - 1 szt, żłób - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Żarnówka Duża
(Żarnówka Wielka)

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum - 1 szt, żłób - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Żarnówka Mała

0+000

2+400

RZGW Kraków

0+000

2+400

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum - 2 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Potok Bez Nazwy
(Suchy Potok)

0+000

1+300

RZGW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW2000122132934
9

Ponikwa

Ponikwa
(Ponikiew)

0+000

6+250

RZGW Kraków

0+000

6+250

x

x

x

x

x

x

x

zapora p.rum. - 2 szt, żłób - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Czarny Potok
(Oczków Potok)

0+000

3+300

RZGW Kraków

0+000

3+300

x

x

x

x

x

x

x

stopnie bet -5 szt, zapory p.rum. - 4 szt, progi
- 7 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Żarnówka

0+000

8+200

RZGW Kraków

0+000

8+200

x

x

x

x

x

x

x

opaska - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Wieśnik w m.
Pietrzyowice

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

x

x

x

opaski - 2 szt, żłób - 1 szt

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Roztoka

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

x

x

x

mur kam - 2 szt, żłób - 2 szt, zapora p.rum. 3 szt, stopień - 1 szt, próg - 1 szt

RZGW Kraków
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PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Wilczy Potok

0+000

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Zbiornik Czaniec

28+400

32+000

RZGW Kraków

28+400

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Zbiornik Tresna

39+700

48+400

RZGW Kraków

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Zbiornik Porąbka

32+000

39+700

Żylica

Malinów Potok

0+000

Macocha

Bukowiec

PLRW200062132749

x

x

x

x

x

x

x

opaska - 1 szt

RZGW Kraków

32+000

x

x

x

x

x

x

x

Zapora Wodna w km 28+800

RZGW Kraków

39+700

48+400

x

x

x

x

x

x

x

Zapora Wodna w km 40+000

RZGW Kraków

RZGW Kraków

32+000

39+700

x

x

x

x

x

x

x

Zapora Wodna 32+200

RZGW Kraków

3+100

RZGW Kraków

0+000

3+100

x

x

x

x

x

x

x

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+740

0+820

opaska - 1 szt

RZGW Kraków

Żylica

Bez Nazwy
(dopływ do pot.
Kalonka w km
1+530,
Grodziszczański)

0+000

5+900

RZGW Kraków

0+000

5+900

x

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Czerna

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 9

RZGW Kraków

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Skawa

23+400

26+600

RZGW Kraków

23+400

26+600

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 3

RZGW Kraków

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Skawa

38+600

61+500

RZGW Kraków

38+600

61+500

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie brzegów wraz z poprzeczkami
sztuk 58

RZGW Kraków

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Skawa

61+500

93+000

RZGW Kraków

61+500

93+000

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie brzegów sztuk 15, stopień
bystrza sztuk 4

RZGW Kraków

PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki

Stachorówka
Malejówka
Naprawa

0+000
0+000
0+000

2+800
7+400
6+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

2+800
7+400
6+200

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Toporzysko
(Dziarski)

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

ubezpieczenie brzegów sztuk 4

RZGW Kraków

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Strącze

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Bystra

0+000

6+500

RZGW Kraków

0+000

6+500

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie brzegów sztuk 14

RZGW Kraków

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Sidzina

0+000

12+000

RZGW Kraków

0+000

12+000

x

x

x

x

x

x

zapora p. rumowiskowa sztuk
1ubezpieczenie brzegów szt 5

RZGW Kraków

PLRW2000122134299
PLRW2000122134299
PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki

Sidzinka
Mikowy
Głaza

0+000
0+000
0+000

3+800
3+200
5+300

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+800
3+200
5+300

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Ciśniawka

0+000

10+800

RZGW Kraków

0+000

10+800

x

x

x

x

ubezpieczenie brzegów sztuk 1

RZGW Kraków

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

x

PLRW2000122134299
PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki
Skawa do Bystrzanki

0+000
0+000

3+700
5+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

3+700
5+500

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Sępkówka
(Wroński)

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

x

x

ubezpieczenie brzegów sztuk 5

RZGW Kraków

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Osielec (Osielczyk)

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

x

ubezpieczenie brzegów sztuk 2

RZGW Kraków

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Baranów

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

x

zapora p. rumowiskowa sztuk 1
ubezpieczenie brzegów sztuk 1 żłób sztuk 1,
gurty sztuk 3

RZGW Kraków

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Bandurowy

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

2+700

x

x

x

x

x

PLRW200062132749
PLRW2000262133522
9

Kamieński
(Kamycki)
Wędźdno
Na Pańskim

RZGW Kraków

Poz. 4055

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

RZGW Kraków

ujęcie wody

UM Jordanów
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PLRW2000122134349

Wieprzczanka

Wieprzczowski
Potok
(Wieprzczanka)

0+000

7+800

RZGW Kraków

0+000

7+800

x

x

x

x

PLRW2000122134369

Cadynka

Cadynka

0+000

5+500

RZGW Kraków

0+000

5+500

x

x

x

x

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Sycówka
(Kojszówka)

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Juszczynka
(Mędralów)

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

PLRW2000122134499

Skawica

Skawica

0+000

17+500

RZGW Kraków

0+000

17+500

x

x

x

x

PLRW2000122134499

Skawica

Jałowiec

0+000

5+200

RZGW Kraków

0+000

5+200

x

x

x

x

PLRW2000122134499

Skawica

Marków

0+000

5+600

RZGW Kraków

0+000

5+600

x

x

x

x

PLRW2000122134499

Skawica

Jaworzynka

0+000

3+250

RZGW Kraków

0+000

3+250

x

x

x

x

PLRW2000122134499

Skawica

Rybny

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

PLRW2000122134499

Skawica

Mosorny
(Mosorczyk)

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499

Skawica
Skawica
Skawica

Wełcza
Jaworski
Surmiaków

0+000
0+000
0+000

6+300
2+000
2+700

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

6+300
2+000
2+700

x
x
x

x
x
x

PLRW2000122134499

Skawica

Jastrzębiec

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

PLRW2000122134499
PLRW2000122134499
PLRW2000122134499

Skawica
Skawica
Skawica

Kalinka
Skawica Górna
Gołynia

0+000
0+000
0+000

3+600
6+700
3+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+600
6+700
3+000

PLRW2000122134499

Skawica

0+000

6+300

RZGW Kraków

0+000

PLRW2000122134499

Skawica

0+000

2+100

RZGW Kraków

PLRW2000122134499

Skawica

Rotnia

0+000

5+300

PLRW2000122134529

Żarnowska Woda

Żarnowska Woda
(Żarnówka

0+000

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Królów

PLRW2000122134549

Grzechynka

PLRW200014213471

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 18

RZGW Kraków

x

opaska brzegowa sztuk 11

RZGW Kraków

x

RZGW Kraków

x

x

ubezpieczenie brzegów wraz z poprzeczkami
sztuk 15

RZGW Kraków

x

opaska brzegowa sztuk 2

RZGW Kraków

x

opaska brzegowa sztuk 2

RZGW Kraków

x

x

opaska brzegowa wraz z wrzynkami sztuk 4

RZGW Kraków

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 2, 11 gurtów, zapora
p.rumowiskowa sztuk1, żłób sztuk 1

RZGW Kraków

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

6+300

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 1

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

0+000

5+300

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 4

RZGW Kraków

4+700

RZGW Kraków

0+000

4+700

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 9

RZGW Kraków

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

2+300

x

x

x

x

x

zapora p.rumowiskowa sztuk 2, żłób sztuk 2,
opaska brzegowa sztuk 11, progi sztuk 6

RZGW Kraków

Grzechynka

0+000

8+000

RZGW Kraków

0+000

8+000

x

x

x

x

x

umocnienie brzegów sztuk 51, stopnie
bystrza sztuk 8

RZGW Kraków

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Stanaszkow

0+000

1+200

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

x

żłób sztuk 2, progi sztuk 2, zapora p. rum
sztuk 2

RZGW Kraków

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Sumerówka
(Mędralów)

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

x

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Podksięży

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Księży Potok

0+000

4+900

RZGW Kraków

0+000

4+900

x

x

x

x

x

Skawica Soltysia
(Suchogórski)
Wiechciówka (
Roztoki

x

x

x

RZGW Kraków

zapora p. rum sztuk 6, opaska brzegowa
sztuk 1,żłób sztuk 1, progi sztuk 21
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PLRW200012213469

Stryszawka

Stryszawka

0+000

18+000

RZGW Kraków

0+000

18+000

x

x

x

x

PLRW200012213469

Stryszawka

Błądzonka

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

4+300

x

x

x

x

x

PLRW200012213469

Stryszawka

Roztoki

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

x

PLRW200012213469

Stryszawka

Hucisko

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

x

PLRW200012213469

Stryszawka

Janiki

0+000

4+700

RZGW Kraków

0+000

4+700

x

x

x

x

x

PLRW200012213469

Stryszawka

Lachówka

0+000

11+300

RZGW Kraków

0+000

11+300

x

x

x

x

x

PLRW200012213469

Stryszawka

Romiakówka

0+000

RZGW Kraków

0+000

x

x

x

x

x

PLRW200012213469

Stryszawka

Wątrobów

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

PLRW200012213469

Stryszawka

Kurówka

0+000

6+300

RZGW Kraków

0+000

6+300

x

x

x

PLRW200012213469
PLRW200012213469
PLRW200012213469

Stryszawka
Stryszawka
Stryszawka

Dupniarz
Kapałów
Mącznianka

0+000
0+000
0+000

2+200
2+500
3+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

2+200
2+500
3+200

x
x
x

x
x
x

PLRW200012213469

Stryszawka

Kocońka

0+000

9+100

RZGW Kraków

0+000

9+100

x

PLRW200012213469

Stryszawka

Krzywy

0+000

3+600

RZGW Kraków

0+000

3+600

PLRW200012213469

Stryszawka

Targoszówka

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+000

PLRW200012213469

Stryszawka

Sikorówka

0+000

3+800

RZGW Kraków

PLRW200012213469
PLRW200012213469

Stryszawka
Stryszawka

Paniczki
Ustrzyna

0+000
0+000

2+700
2+400

PLRW200012213469

Stryszawka

Czerna

0+000

PLRW200012213469

Stryszawka

Zasepnica

PLRW2000122134732
99

Paleczka

PLRW2000122134732
99
PLRW2000122134732
99
PLRW2000122134732
99
PLRW2000122134732
99
PLRW2000122134732
99
PLRW2000122134732
99
PLRW2000122134732
99
PLRW2000122134732
99

opaska brzegowa sztuk 32, progi sztuk 23

RZGW Kraków

opaska brzegowa sztuk 9, żłób sztuk 2, progi
sztuk 17

RZGW Kraków

opaska brzegowa sztuk 7, progi sztuk 10,
zapora p. rum sztuk 2

RZGW Kraków

opaska brzegowa sztuk 66, progi sztuk 19

RZGW Kraków

x

żłób sztuk 2, zapora p.rum sztuk 1, progi
sztuk 10

RZGW Kraków

x

x

opaska brzegowa sztuk 5

RZGW Kraków

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 29 progi sztuk 15,
zapora p.rum sztuk 2

RZGW Kraków

x

x

x

x

6+000

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 4

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 4

RZGW Kraków

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

2+700
2+400

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

4+700

RZGW Kraków

0+000

4+700

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 5, żłób szt 1, progi
sztuk 1, zapora p.rum sztuk 1

RZGW Kraków

0+000

3+900

RZGW Kraków

0+000

3+900

x

x

x

x

x

żłób sztuk 3, mur oporoway sztuk 1, progi
sztuk 10, opaski brzegowe sztuk 1

RZGW Kraków

Paleczka

0+000

16+600

RZGW Kraków

0+000

16+600

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 34,progi sztuk 15

RZGW Kraków

Paleczka

Palczyca

0+000

0+200

RZGW Kraków

0+000

0+200

x

x

x

x

x

Paleczka

Marcówka

0+000

3+300

RZGW Kraków

0+000

3+300

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 10

RZGW Kraków

Paleczka

Zachełmna

0+000

3+800

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

x

x

x

x

Paleczka

Jachówka

0+000

11+500

RZGW Kraków

0+000

11+500

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 45,progi sztuk 18

RZGW Kraków

Paleczka

Kotońka

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 2

RZGW Kraków

Paleczka

Bartny

0+000

1+200

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

x

Paleczka

Wrotkówka

0+000

3+800

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 2

RZGW Kraków

Paleczka

Droszczyna

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

x

żłób sztuk 1, zapora p.rum sztuk 1, opaska
brzegowa sztuk 1

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

jaz ujęcie wody

UM Sucha
Beskidzka
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opaska brzegowa sztuk 10, żłób sztuk 1,
zapora p.rum sztuk 1, progi sztuk 161 ?

RZGW Kraków

x

opaska brzegowa sztuk 31, progi sztuk 4

RZGW Kraków

x

opaska brzegowa sztuk 9, progi sztuk 7,
zapora p.rum sztuk 2

RZGW Kraków

x

zapora p.rum sztuk 5

RZGW Kraków

x

umocnienie brzegów sztuk 4, progi sztuk 80,
zapora p.rum sztuk 2

RZGW Kraków

żłób sztuk 2

UM Maków Podhalański

Tarnawka

Tarnawka

0+000

9+900

RZGW Kraków

0+000

9+900

x

x

x

x

x

PLRW2000142134739
9
PLRW2000122134736
9
PLRW2000142134739
9

Zbiornik Świnna Poręba

Śleszówka

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

4+200

x

x

x

x

x

Stryszówka

Stryszówka

0+000

8+900

RZGW Kraków

0+000

8+900

x

x

x

x

Zbiornik Świnna Poręba

Dąbrówka

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

x

PLRW2000122134738
9

Jaszczurówka

Jaszczurówka

0+000

6+400

RZGW Kraków

0+000

6+400

x

x

x

x

PLRW2000122134738
9
PLRW2000142134739
9

Jaszczurówka

Suszyca

0+000

2+200

RZGW Kraków

0+000

2+200

x

x

x

x

x

Zbiornik Świnna Poręba

Bystrz

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

x

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Ponikiewka

0+000

8+600

RZGW Kraków

0+000

8+600

x

x

x

x

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Młynówka

0+000

0+800

UM Maków
Podhalański

0+000

0+800

x

x

x

x

x

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Czuba

0+000

1+600

RZGW Kraków

0+000

1+600

x

x

x

x

x

żłób sztuk 1, zapora p. rum sztuk 2

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Brejkówka

0+000

0+200

RZGW Kraków

0+000

0+200

x

x

x

x

x

żłób sztuk 1, zaporap.rum sztuk 1

PLRW200012213469

Stryszawka

Krupiaków

0+000

0+400

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

x

x

x

opaska brzegowa sztuk 1

RZGW Kraków

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika
Świnna Poręba

Grabace

0+000

0+600

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

x

opska brzegowa sztuk 4, żłób sztuk 3, zapora
p.rum sztuk 1, progi sztuk 11

RZGW Kraków

PLRW2000122134738
9

Jaszczurówka

Jamnik

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x

zapora p.rum sztuk 1

RZGW Kraków

x

x
x

x

x

x

x

RZGW Kraków

Jaz betonowy z upustem km
0+720; Próg-bystrze km
12+420; Próg-bystrze km
16+940

HKW Dąbrowa
Dgórnicza
Synthos Dwory
S.A. ;
Powiatowy
Zarząd Dróg;
Oświęcimska
Spólka Wodna

opaski brzeg 8 szt. tama podłużna1 szt.
poprzeczki 26 sz.

RZGW Kraków

Próg betonowy
km 1+260

RZGW Kraków

x

opaski brzeg 8 szt., tama podłużna6 szt.
poprzeczki12szt.

RZGW Kraków

Próg km 21+640

PWiK
Wadowice

x

x

ubezpieczenie elem. beton-Kostecki. 1 szt,
stopnie beton. 29 szt.opaski
brzeg -14 szt

RZGW Kraków

x

x

x

opaski brzeg. 5 szt. ubezpieczenie dna płyty
chdnikowe 1 szt

RZGW Kraków

x

x

x

opaski brzeg.- 6 szt,
stopień 1 szt.
opaski brzeg.7szt

x

opaski bzreg. 4 szt.

RZGW Kraków

x

opaski brzeg 3 szt opaski brzeg 4szt.

RZGW Kraków,
UM Andruchów

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

x

opaski brzeg. 17 szt. tamy podłużne 6 szt.
poprzeczki 46 szt.
ostrogi 5 szt.

Soła

0+000

28+800

RZGW Kraków

0+000

28+800

x

x

PLRW200015213499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Skawa

0+000

18+000

RZGW Kraków

0+000

18+000

x

x

x

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Skawa

18+000

24+500

RZGW Kraków

18+000

24+500

x

x

PLRW200062134769

Choczenka

Choczenka

0+000

12+000

RZGW Kraków

0+000

12+000

x

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Dąbrówka

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Podpuszcz

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Brzezinka

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Potok

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

RZGW Kraków,
UM Andruchów
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PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Łęg

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Skórnica

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Nawieśnica

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Bez Nazwy
(Dopływ do pot.
Żłatna w km
4+000) m. Złatna

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

20+300

22+700

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Soly 0+0002+792

ŚZMiUW w
Katowicach

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

25+600

30+900

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Soly 0+0004+750

ŚZMiUW w
Katowicach

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

28+950

30+800

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Soly 0+0001+440

ŚZMiUW w
Katowicach

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

26+900

29+000

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Soly 0+0002+010

ŚZMiUW w
Katowicach

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

22+600

23+000

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Soły w gm.
Kęty, km wału 0+000-0+460
- długość 460 m

MZMiUW
Kraków

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Soły w gm.
Kęty, km wału 0+000-6+230
- długość 6230 m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
9 szt. śluz wałowych

MZMiUW
Kraków

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

18+600

20+000

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Soły w gm.
Kęty, km wału 0+000-1+510
- długość 1510 m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
1 szt. śluz wałowych

MZMiUW
Kraków

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

11+900

12+550

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Soły w gm.
Kęty, km wału 0+000-0+824
- długość 824 m

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Soły w gm.
Brzeszcze, w km 0+0000+800 - długość 800 m, wraz
z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Soły w gm.
Oświęcim, w km 0+0001+700 - długość 1700 m wraz
z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Soły w gm.
Oświęcim, w km 0+0002+552 - długość 2552 m wraz
z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

PLRW200015213299

PLRW200015213299

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

Soła

Soła

Soła

26+100

11+000

0+000

0+000

20+300

10+300

1+700

2+700

x

x

umocnienie elementami beton. prefab - 2 szt.
żłób - 1szt

x

x
x

x

x

x

żłób - 1 szt.

UM Andrychów

UM Andrychów

opaski brzeg. -

UM Andrychów

2szt

UM Andrychów

opaska - 3szt

x
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5+000
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RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Soły w gm.
Miasto Oświęcim, w km
1+700-4+775 - długość 3075
m wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Skawy w
gm. Zator, w km 0+0003+535 - długość 3535 m wraz
z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 5 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

MZMiUW
Kraków

PLRW200015213499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

PLRW200015213499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Skawa

0+000

4+800

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Skawy w gm.
Zator, w km 0+000-4+850 długość 4850 m wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj. 7 szt. śluz wałowych

PLRW200062134769

Choczenka

Choczenka

0+000

0+945

RZGW Kraków

Prawy wał potoku Choczenka
w gm. Wadowice, km wału
0+000-0+945- długość 945 m

MZMiUW
Kraków

PLRW200062134769

Choczenka

Choczenka

0+000

0+945

RZGW Kraków

Lewy wał potoku Choczenka
w gm. Wadowice, km wału
0+000-0+945- długość 945 m

MZMiUW
Kraków

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Skawa

18+100

22+000

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Skawy w
gm. Wadowice, km wału
0+000-2+300- długość 2300
m, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Skawa

18+100

22+000

RZGW Kraków

Prawy wał rzeki Skawy w
gm. Wadowice, km wału
0+000-1+000- długość 1000
m

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Skawy w gm.
Wadowice, km wału 5+2508+100 - długość 2850 m,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

RZGW Kraków

Lewy wał rzeki Skawy w gm.
Tomice, km wału 0+0005+250 - długość 5250 m,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 8 szt. śluz
wałowych

MZMiUW
Kraków

PLRW200014213477

PLRW200015213499

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Skawa

Skawa

Skawa

0+000

18+100

13+300

3+535

22+000

18+550
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RZGW Kraków

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Poprad

0+000

24+950

RZGW Kraków

0+000

24+950

x

x

opaski brzegowe /szt. 18/
---------------------------mur oporowy z podparciem + opaska /szt.1/
--------------------------mur oporowy z podparciem /szt.1/
---------------------------mur oporowy z podparciem /szt.1/

x

----------------------------wał + bulwar /szt. 1/

----------------------PKP

----------------------KZD w Warszawie
----------------------UMiG Pizwniczna -Zdrój
----------------------MZMiUW w Krakowie

PLRW200015214239

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Poprad

24+950

63+100

RZGW Kraków

24+950

63+100

x

PLRW200012214212

Smereczek

Smereczek

0+000

7+453

RZGW Kraków

0+000

4+300

x

PLRW200015214239

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Podgórny /Runek/ zoś. Rusinów/

0+000

3+729

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

0+000

7+540

RZGW Kraków

0+000

7+540

x

x

x

opaski brzegowe /szt. 11/
------------------------wał + bulwar /szt. 1/
opaska
brzegowa /szt. 1/

RZGW Kraków
----------------------UMiGU w Muszynie

opaski brzegowe /szt. 3/ i budowle
poprzeczne - drabiny Bieleckiego /szt. 2/

UMiGU Muszyna

x

stopnie poprzeczne /szt.24/ zapora 1 szt.,
opaski pomiędzy stopniami

RZGW Kraków

x

stopnie poprzeczne /szt.4/, opaski /szt.6/
---------------------------opaska /szt.3/

x

x

x

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

7+540

20+941

RZGW Kraków

0+000

20+400

PLRW200012214229
PLRW200012214229

Muszynka
Muszynka

Wilcze
Dolinki

0+000
0+000

2+600
1+600

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+200
0+300

PLRW200012214229

Muszynka

Jastrzębik

0+000

6+021

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

x

x

x

x

x

PLRW200012214229
PLRW200012214229

Muszynka
Muszynka

0+000
0+000

1+500
9+219

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+300
8+600

x

x
x

x

x

x

x
x

złób + zapora
złób, zapory /szt.2/

RZGW Kraków
RZGW Kraków

PLRW200012214229

Muszynka

0+000

4+768

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

x

złób, stopnie /szt.3/

RZGW Kraków

PLRW200012214229

Muszynka

Stawiska
Kryniczanka
Szczawiczny
/Szczawniczne
Potoki/
Zawodzie
/Szczawny/

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

x

x

złób +stopień

RZGW Kraków

PLRW200012214229

Muszynka

Czarny Potok

0+000

8+418

RZGW Kraków

0+000

4+300

x

x

x

x

złób /szt.2/, zapora, stopień /szt.5/, opaski
/szt.3/

RZGW Kraków

PLRW200012214229
PLRW200012214229

Muszynka
Muszynka

Izwor
Hawrany

0+000
0+000

2+651
1+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+400
0+500

x
x

x

x

x
x

x
x

PLRW200012214229

Muszynka

Czerwony

0+000

1+600

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

x

x

x

zapora, złób, stopnie 2szt.,

UM w Krynicy Zdroju

PLRW200012214229

Muszynka

Palenica

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

1+400

x

x

x

złób, stopnie 11szt., opaski /szt.2/

RZGW Kraków

PLRW200012214229
PLRW200012214229

Muszynka
Muszynka

Leśny
Zieleniewski

0+000
0+000

1+600
2+732

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

0+700
2+100

x
x

x
x

złób /szt. 2/
złób /szt. 1/

RZGW Kraków
RZGW Kraków

PLRW200012214229

Muszynka

Mraniczny

0+000

1+700

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

złób /szt. 1/, zapora /szt.2/

RZGW Kraków

PLRW200012214229

Muszynka

Słotwiński

0+000

2+592

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW200012214229

Muszynka

Młynne

0+000

4+440

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

PLRW200012214229

Muszynka

Stupne

0+000

3+595

RZGW Kraków

0+000

0+200

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

złób + zapora
złób + zapora
złób + zapora,

opaski /szt.3/

---------------------KZD w Warszawie
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

x

x

złób /szt. 1/, zapora /szt.1/, opaska /szt.1/

RZGW Kraków

x

x

złób /szt. 1/, stopień /szt.1/, opaska /szt.1/

RZGW Kraków

zapora /szt.1/,

RZGW Kraków

x

RZGW Kraków
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PLRW200012214229

Muszynka

Wojkowski

0+000

5+033

RZGW Kraków

0+000

3+900

x

x

x

stopień /szt.1/, opaski /szt.6/

RZGW Kraków

PLRW200012214229
PLRW200012214229

Muszynka
Muszynka

Mochnaczka
Roztoka

0+000
0+000

10+900
3+992

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

9+400
0+500

x
x

x
x

x
x

opaski /szt.3/

RZGW Kraków

PLRW2000122142329

Szczawnik

Szczawnik

0+000

12+109

RZGW Kraków

0+000

6+000

x

x

x

x

stopnie /szt. 25/+ opaski pomiędzy
stopniami, zapora /szt.2/, opaki /szt. 2/

RZGW Kraków

PLRW2000122142329

Szczawnik

Złocki

0+000

4+107

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

x

x

złób, stopień, opaki /szt. 3/

RZGW Kraków

PLRW2000122142329

Szczawnik

Szczawniczek
/Jasieńczyk/

0+000

6+021

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

x

x

zapora

RZGW Kraków

PLRW2000122142349
PLRW2000122142349

Milik
Milik

Milik
Miliczki

0+000
0+000

8+186
3+784

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

3+100
0+500

x
x

x
x

x
x

opaski

UMiGU Muszyna

PLRW200015214239

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Andrzejówka

0+000

3+401

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

złób, stopień, zapora

RZGW Kraków

PLRW200015214239

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Żegiestowski

0+000

6+538

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

złób, zapora /szt.3/

RZGW Kraków

PLRW200015214239

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Zubrzyk

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

PLRW2000122142389

Wierchomlanka

Wierchomlanka

0+000

11+578

RZGW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

x

złób, zapora /szt.2/, stopień /szt.2/, opaski
/szt. 3/

RZGW Kraków

PLRW2000122142389
PLRW2000122142389
PLRW2000122142389
PLRW200012214249

Wierchomlanka
Wierchomlanka
Wierchomlanka
Łomniczanka

Baraniecki
Izdwór
Mała Wierchomla
Łomniczanka

0+000
0+000
0+000
0+000

3+036
3+205
3+434
10+037

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

0+500
0+700
2+100
4+700

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

złób i zapora
złób i 2 zapory
złób, zapora /szt.1/,

Lasy Państwowe
RZGW Kraków
RZGW Kraków

PLRW200012214249

Łomniczanka

Wapiennik

0+000

3+980

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

złób, zapora /szt.1/, stopień

RZGW Kraków

PLRW200012214249

Łomniczanka

Gronik

0+000

0+700

RZGW Kraków

0+000

0+400

PLRW200012214249

Łomniczanka

Łomnicka
/Łomnica Mała/

x

x

x

złób, zapora /szt.1/,

RZGW Kraków

0+000

4+759

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

x

x

złób, zapora, opaska /szt.2/

RZGW Kraków

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Więckówka

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

złób, stopień,

RZGW Kraków

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Szwedowski

0+000

0+900

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

złób,

RZGW Kraków

PLRW2000122142529

Czercz

Czercz

0+000

8+500

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

x

złób, zapora /szt.3/, opaska /szt.2/

RZGW Kraków

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Zawodzie

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

złób, zapora

RZGW Kraków

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Księży /Zawodzie
II/

0+000

1+400

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

złób,

UMiG Piwniczna Zdrój

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Śmigowski

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

x

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Jaworzyna
/Kokuszka/

0+000

5+648

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

x

x

złób, mury oporowe /szt.3/, stopień, opaski
/szt.3/

RZGW Kraków

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Borownice

0+000

1+600

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

złób, zapora

RZGW Kraków

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Młodowski

0+000

4+545

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

złób, zapora, opaska

RZGW Kraków

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Głęboczanka

0+000

3+894

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

złób, zapora,

RZGW Kraków

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Sucha Struga

0+000

1+600

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

x

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Kordowiec
/Cygany/

0+000

2+900

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

złób, zapora, stopnie /szt. 3/ opaski

RZGW Kraków

PLRW200012214269

Wielka Roztoka

Roztoka Wielka
/Rytrzanka/

0+000

9+629

RZGW Kraków

0+000

3+100

x

x

x

złób, zapora, stopień, mur oporowy, opaska

RZGW Kraków

PLRW200012214269

Wielka Roztoka

Roztoka Mała

0+000

7+763

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

mur oporowy, stopień

UG Rytro

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Rzeczanowski

0+000

5+239

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Z oś. Kuligówka

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Grabowiec

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW20001221428

Przysietnica

Przysietnicki

0+000

10+148

RZGW Kraków

0+000

6+000

x

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Bogusławiec

0+000

4+038

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Paryje

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

1+100

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Przykopa

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Korzeczków

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Pod Grabem

0+000

2+800

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Żeleźnikowski

0+000

7+094

RZGW Kraków

0+000

5+700

x

PLRW200014214899

Biała od Rostówki do ujścia

Biała

0+000

34+300

RZGW Kraków

0+000

34+300

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała

34+300

82+500

RZGW Kraków

34+300

82+500

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x

x

mur oporowy, opaska /szt. 8/,

RZGW Kraków

x

x

złób, zapora,

RZGW Kraków

x

stopień, umocnienie dna

RZGW Kraków

opaska /szt.3/

RZGW Kraków

opaska

RZGW Kraków

zapora, stopnie /szt. 3/ opaska /szt. 6/, mur
oporowy

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Matałówka

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

0+600

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Barbarzakowski II

0+000

0+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Barbarzakowski

0+000

0+350

RZGW Kraków

0+000

0+350

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Motykowski

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

0+800

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała

82+500

83+200

RZGW Kraków

82+500

83+200

x

RZGW Kraków

x

x

x

mur oporowy /szt. 2/, opaski / szt.2/

x

x

PLRW2000142148579

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Binczarówka

0+000

6+540

RZGW Kraków

0+000

4+700

x

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Granicznik

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Z góry
Dził)

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

Stopień szt. 1

Opaski szt. 95
Stopnie szt. 11
-----------------------------Stopień bystrze szt.1
Opaski szt. 2
-----------------------------Mur oporowy szt. 2
Opsaki szt. 5
-----------------------------Opaska szt. 1
----------------------------Progi bet. szt. 4

Stponień szt. 1

Żłób szt. 1

Zapora p. rumowskowa szt. 1
Złób szt 1

Opaski szt. 2

RZGW Kraków

RZGW Kraków
-------------------UG Tuchów
------------------ZDW
------------------UG Grybów
-----------------PKP
RZGW Kraków

Opaski szt. 3
x

PLRW200012214832

Opaski szt. 55

Stopnie szt. 2

Zapora p. rum. szt. 3
Stopnie szt. 6
Gurty szt. 5
Opaski szt. 13
-----------------------------------Stopień
---------------------------------Opaska kam. szt. 1

RZGW Kraków
RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków
--------------------------------ZDW
-------------------------------PZD

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

– 191 –

Bez Nazwy (Z góry
Sochola)

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

0+800

Poz. 4055

x

x

Zapory p. rum. 2
Stopnie szt. 17
Gurty denne szt. 16
Opaski szt. 24
-------------------------------Opaski szt. 5
------------------------------Opaski szt. 2

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Mostysza

0+000

10+100

RZGW Kraków

0+000

10+400

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Koło
Sióstr)

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Szklarka
(Wołoszczyny)

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Głęboka

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+500

0+500

x

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Kamianna

0+000

7+124

RZGW Kraków

0+000

6+000

x

x

Zapora szt. 1
Gurty denne szt. 8.

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Jaworzanka

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

Progi szt. 2

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Piorunka

0+000

7+580

RZGW Kraków

3+000

5+700

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Spod
góry Piorun)

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

0+800

x

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Sychła

0+000

1+200

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Bereścianka

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

1+200

x

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Koło
Biela)

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

0+400

x

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Biała

83+200

102+000

RZGW Kraków

83+200

95+000

x

x

x

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Wawrzka

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

0+300

x

x

x

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Podbrunary

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

0+500

x

x

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Jaśkówka

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

2+200

x

x

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Czarna

0+000

5+215

RZGW Kraków

0+000

4+700

x

x

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Stawiszanka

0+000

6+380

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opaski szt. 4

gurty szt. 4

Opaska szt. 1
-----------------------Opaska szt. 4
-----------------------Opaska szt. 1

RZGW Kraków
---------------------------------UM Krynica Zdrój
---------------------------------ZDW
RZGW Kraków
RZGW Kraków
--------------------------------ZDW
--------------------------------Urząd Gminy Grybów

Stponie szt.5
Opaski. szt. 27

RZGW Kraków

Opaski szt.2

Lasy Państwowe

Opaski szt. 2, zapora szt. 1

RZGW Kraków

x

Złób szt. 1
Zapora p.
rumowiskowa szt. 1

RZGW Kraków

x

Opaski szt. 3
----------------------Opaski szt.3

RZGW Kraków
----------------------------------UM Krynica - Zdrój

x

x

x

x

Stopień szt.1

opaska szt. 2

Opaski szt. 12
------------------------------Stopień szt. 1

RZGW Kraków
RZGW Kraków
---------------------------------MEW Borzęcki

x

x

Opaska szt. 1
-----------------------Opaska szt.1 przejadz w bród

RZGW Kraków
---------------------------------Lasy Państwowe
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PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Czyrna

0+000

6+900

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Bez Nazwy (z
osiedla Wyżny
Koniec)

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Baniczanka

0+000

4+660

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Beskid

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

0+600

x

x

PLRW2000122148349

Pławianka

Pławianka

0+000

6+300

RZGW Kraków

0+000

1+100

PLRW2000122148349

Pławianka

Pławianka

0+000

6+300

RZGW Kraków

1+100

4+400

x

x

x

PLRW2000122148349

Pławianka

Ptaszkówka

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

2+800

x

x

x

PLRW2000122148349

Pławianka

Bez Nazwy (Spod
Jaworzna)

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

Dunajec

69+700

101+100

RZGW Kraków

69+700

101+100

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

Roztoczanka

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

3+200

PLRW200012214589

Przydonianka

Przydonicki
(Przydońska Rzeka)

0+000

10+900

RZGW Kraków

0+000

10+900

PLRW200012214589

Przydonianka

Jasienna
(Przydonianka)

0+000

3+370

RZGW Kraków

0+000

3+370

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

Szczecinówka

0+000

3+400

RZGW Kraków

0+000

3+400

PLRW200012214549

Jelnianka

Jelnianka

0+000

6+800

RZGW Kraków

0+000

6+800

x

x

x

Opaski szt. 2
gurt szt. 2
-----------------------------Stopień bet.

RZGW Kraków
---------------------------------Józef Borzęcki

Opaski szt. 5

RZGW Kraków

Złób bet. szt. 1

x

Stopnie gurty szt. 19

Zapora szt. 1

RZGW Kraków

opaski szt. 31

RZGW Kraków

Stopnie siat. kam. 15 szt.
Stopnie bystrza szt. 4
Zapora
p. rum. szt. 1
Opaski szt. 14

RZGW Kraków

Zapora Rożnów,
Czchów

x

x

x

x

x

x

PLRW200012214549

Jelnianka

Wilkonosza

0+000

3+400

RZGW Kraków

0+000

3+400

PLRW200012214549

Jelnianka

Targowisko

0+000

2,850

RZGW Kraków

0+000

2,850

x

PLRW200012214549

Jelnianka

Słowikowa

0+000

3+400

RZGW Kraków

0+000

3+400

x

x

x

opaski z narzutu 20 szt.
walców 4 szt.

x

x

x

x

x

x

x

x

opaski z

opaski siatk kam i gabiony szt. 45, gurty
31st., narzut 4 szt. faszynadowe 10 szt.,
tamy równol. 2 szt. tamy poprz.10 szt.
----------------------------opaski siatk kam. szt. 4, gurty szt. 9

RZGW Kraków

RZGW Kraków

---------------------------Powiat. Zarząd Dróg

x

opaska siatk akm 1 szt. Opaska z narzutu
3 szt. Gurt 1 szt.

RZGW Kraków

x

opaski siatko kam. wzdłuż drogi + gurty

prawdopodobnie:
Urząd
Gminy Gródek nad
Dunajcem

x

opaski siatk kam i gabiony szt. 25, narzut szt.
3, faszynadowe 6 szt. , progi /gurty szt. 28,
bystrotoki szt. 3,
----------------------------mur oporowy szt. 4

RZGW Kraków

--------------------------Powiatowy Zarzad Dróg

opaski siatk kam. wzdłuż drogi + gurty,
umocnienia kratą "JUMBO"

prawdopodobnie:
Urząd Gminy Gródek nad
Dunajcem

x

progi szt. 4, , gurt. szt. 3 opaska szt. 4

RZGW Kraków

x

opaska narzut szt. 1

RZGW Kraków

x

x

x

x

Zapora

TAURON
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PLRW200012214529

Świdnik

Świdnik

0+000

5+335

RZGW Kraków

0+000

1+950

PLRW200012214529

Świdnik

Świdnik

0+000

5+335

RZGW Kraków

1+950

5+900

PLRW200012214529

Świdnik

Zawadka

0+000

3+330

RZGW Kraków

0+000

0+800

PLRW200012214529
PLRW200012214529

Świdnik
Świdnik

Zawadka
Z Podchełmia

0+000
0+000

3+330
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+800
0+000

3+330
2+000

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

PLRW200012214352

Biczyczanka

Dunajec

Ubiadek

Wielopolanka

Biczyczanka

126+700

0+000

0+000

0+000

101+100

4+200

5+000

5+850

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

126+700

0+000

0+000

0+000

x

Poz. 4055

x

x

x

x
x

x
x

101+100

4+200

5+000

x

5+850

PLRW200012214352

Biczyczanka

Podtocki

0+000

2+200

RZGW Kraków

0+000

2+200

PLRW200012214352

Biczyczanka

Haszna

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

2+300

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

0+000

15+000

RZGW Kraków

0+000

0+700

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

0+000

15+000

RZGW Kraków

0+700

3+700

x

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

x

x

zapory szt. 6, stopnie szt. 5, progi szt. 23,
opaska bet. szt. 2, opaska siatk kam szt. 5 ,
gurty szt. 6, opaska z narzutu szt. 2,
bystrotok szt. 4

RZGW Kraków

x

zapory szt. 14, opaska siatk kam szt. 9,
narzut szt. 9
----------------------------opaski siatk kam szt. 3

x

x

x

x

x

x

x

tamy frównoległe szt. 7, tamy poprzeczne
RZGW Kraków
szt.14, narzut szt. 4, ostrogi szt. 12
--------------------------stopień ujęcia wody, próg piętrzący przy
----------------------------MEW
Sądeckie Wodociągi, EKO ---------------------------ENERGIA Małopolska
umocnienia mostu Św. Kingi i mostu w ciągu
----------------------------obwodnicy
Zarzad Dróg Wojewódzkich
i MZD

x

x

x

RZGW Kraków

opaska siatk kam szt. 3, opaska z narzutu szt.
7 koryto trapezowe z kraty szt. 1, żłób szt. 1,
bystrotok szt. 6, mury oporowe szt. 2, gurty
szt. 4

x

x

progi bet. lub drewniane szt. 39, zapory szt. 2
x

x

x

RZGW Kraków

x

x

x
x

gurty szt.15 obustronne opaski i
ubezpieczone dno szt. 1 opaski z narzutu szt.
2, zapory szt. 2, złób szt. 1, stopień szt. 2

x

RZGW Kraków
---------------------------Urząd Gminy Chełmiec

gurty szt. 3, opaska siatk kam 1, krata w dnie
i skarpach szt. 1, stopnie (zapory) bet. Szt. 8

RZGW Kraków

zapory szt. 2, żłób szt. 1

RZGW Kraków

opaska siatk kam szt. 1
----------------------------opaska z narzutu i
gurt w dnie

RZGW Kraków
--------------------------Sądeckie Wodociagi

stopnie betonowe h=1,0m szt 7, murki bet i
krata na skarpach, narzut w dnie

RZGW Kraków
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PLRW200012214349

Łubinka

Naściszówka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

1+300

PLRW200012214349

Łubinka

Naściszówka

0+000

5+000

RZGW Kraków

1+300

5+000

PLRW200012214349

Łubinka

Grabowiecki
(Januszowianka)

0+000

3+450

RZGW Kraków

0+000

3+450

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

żłób bet. szt. 4, żłób trapezowy szt.2, gurty
szt. 6, mur oporowy szt. 1 , opaski siatk kam
szt. 3, kamienna szt 1, bystrze szt. 1

RZGW Kraków

mur oporowy szt. 2, opaski suiatk kam szt. 8,
bystrze szt. 1, narzut szt. 2, stopnie szt.2,
--------------------------mur oporowy szt. 4 gurty

RZGW Kraków
-------------------------Powiatowy Zarzad Dróg

x
RZGW Kraków

PLRW200012214349

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

Łęgówka
(Łękawka)

0+000

0+000

15+000

9+800

RZGW Kraków

RZGW Kraków

3+700

0+000

7+600

9+800

x

x

PLRW200012214349

Łubinka

Zawałówka

0+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

4+300

x

PLRW200012214349

Łubinka

BN - Działy

0+000

2+130

RZGW Kraków

0+000

2+130

x

PLRW200012214349

Łubinka

PLRW200012214349

Łubinka

PLRW200012214349

Łubinka

PLRW200012214349

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

Krasówka
Wsiówka (Z
Paszyna)

0+000

15+000

RZGW Kraków

7+600

15+000

4+300

RZGW Kraków

0+000

4+300

x

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

0+000

Zarywka l. dopływ
Zarębianki

0+000

5+800

3+200

RZGW Kraków

RZGW Kraków

0+000

0+000

5+800

3+200

x

x

x

x

x

mur oporowy szt. 1, opaski siatk kam szt. 25,
brzegosłon szt. 7, tamy st. 4, krata+murek bet
szt. 1 gurty szt. 13, narzut szt. 6
---------------------------mur oporowy betonowy szt. 1, opaski z
walców i koszy siatk kam. 4

RZGW Kraków

---------------------------Urz. Gminy Chełmiec

opaska z narzutu szt. 1

RZGW Kraków

x

opaska faszynadowa z koronką sz. 3,
opaska siatk kam szt. 1, gurt szt. 2, narzut
szt. 2

RZGW Kraków

x

żłób Galla szt. 2, gurty szt. 6, bystrze szt. 2,
narzut szt. 7, opaski siatk kam szt. 4,
---------------------------mur oporowy szt. 2 + narzut szt. 2
opaski siatk kam szt. 3

x

x

---------------------------Miasteczko Galicyjskie muzeum

RZGW Kraków

----------------------------GDKKiA przy DK28
Pow. Zarząd Dróg

x
x

x

x

x

x

x

0+000

Zarębianka
(Zarąbka, Pańska
Rola)

x

opaska z narzutu szt. 22, opaska siatk kam
szt. 6
----------------------------- opaska z walców
szt. 1

x

x

x

opaski siatk kam szt. 4, narzut szt. 4, bystrze
z narzutu szt. 2
---------------------------mur i opaska z narzutu szt. 1

RZGW Kraków

---------------------------GDKKiA przy DK28
`

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142143299

Kamienica od Kamionki do
ujścia
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Kamienica

0+000

6+860

RZGW Kraków

0+000

6+860

x

Poz. 4055

x

x

x

stopnie szt. 15, opaski z narzutu szt. 5,
ostroga st. 1
--------------------------stopień betonowy ujęcia wody dla PZW
--------------------------mur bulwarowy szt. 3
---------------------------mur przedłuzenie wału

PLRW2000122143289

Kamionka

Kamionka

0+000

10+700

RZGW Kraków

0+000

5+100

PLRW2000122143289

Kamionka

Jamniczanka

0+000

4,500

RZGW Kraków

0+000

1+050

PLRW2000122143289

Kamionka

Jamniczanka

0+000

4+500

RZGW Kraków

1+050

4+500

x

x

Kamionka

Zarywa
(Mszalnica)

0+000

6+600

RZGW Kraków

0+000

6+600

x

x

PLRW2000122143289

PLRW2000122143289

PLRW2000122143289

Kamionka

Kamionka

Królówka

Czarna Kamionka

0+000

0+000

11+900

3+900

RZGW Kraków

RZGW Kraków

0+000

0+000

11+900

3+900

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122143289

Kamionka

Bratyszowiec

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

PLRW2000122143289

Kamionka

Roztoki

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

PLRW2000122143289

Kamionka

Kamionka

0+000

10+700

RZGW Kraków

5+100

10+700

x

x

PLRW2000122143289

Kamionka

Żakówka

0+000

2+235

RZGW Kraków

0+000

2+235

x

x

PLRW2000122143289

Kamionka

Cempówka

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW2000122143289

Kamionka

Ptakówka

0+000

1+820

RZGW Kraków

0+000

1+820

x

x

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Kamienica

6+860

11+750

RZGW Kraków

6+860

11+750

x

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Podkamienne

0+000

2+235

RZGW Kraków

0+000

2+235

x

x

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Srebrnik

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

RZGW Kraków
----------------------------PZW o/ Nowy Sącz
---------------------------Urząd Miasta Nowy Sącz
----------------------------MZMiUW

x

zapora szt. 1, stopnie bet szt. 24, progi szt.
69, mur oporowy szt. 1, żłób trapez. szt. 2,
opaska narzut szt. 20, gurt szt. 1

RZGW Kraków

x

żłób bet. szt. 1, zapora szt. 1

RZGW Kraków

x

żłób z elementów prefabryk. Szt. 1

prawdopodobnie
U.G. Kamionka

RZGW Kraków

x

stopnie bet. Szt. 58, progi bet. Szt. 3, opaski
Seeling szt. 40, mur bet. Szt. 2, bruk szt. 2,
poprzeczki szt. 8
-------------------------mur oporory szt. 4

opaska narzut szt. 1, opaska siatk kam. szt.3,
gurt szt. 3
---------------------------narzut na brzegach i w dnie szt. 1

x

----------------------------Powiatowy Zarząd Dróg

RZGW Kraków
----------------------------Wodociągi Grybów

x
kaszyce szt. 4, progi drewniane szt. 2

Nadleśnictwo Nawojowa

zapora szt. 2, tama fasz. Szt. 1, stopień szt. 1,
opaski siatk kam szt. 19, gurty szt. 11,
bystrze kamienne szt. 1, opaska siatk kam
szt. 2

RZGW Kraków

opaska z koszy szt. 2, opaski i gurty bet. Szt.
1

RZGW Kraków

x

stopnie bet szt. 10, poprzeczki kamienne,
faszynadowe, walcowe szt. 97

RZGW Kraków

x

zapora szt. 1, stopień szt. 1, mur oporowy szt.
1, gurty denne szt. 9, narzut szt. 12

RZGW Kraków

x

x

x

x
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Kamienica od Homerki do
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Żeleźnikowski Kane

0+000

1+820

RZGW Kraków

0+000

1+820

x

Poz. 4055

x

x

zapora szt. 1, opaski faszynad. Szt. 1, opaska
siatk kam szt. 16, narzut szt. 11, gurty szt. 13,
bystrze szt. 1
--------------------------opaski siatk kam szt. 4, gurty

RZGW Kraków

---------------------------Powiatowy Zarząd Dróg

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Bukowiec

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

1+760

x

opaska z walców siatkowo kamienych szt. 1

Sądeckie Wodocigi S. A.
(zabezpieczenie kanalizacji)

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Bukowiec

0+000

3+200

RZGW Kraków

1+760

2+500

x

żłób bet szt. 6, gurty szt. 2

RZGW Kraków

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Bukowiec

0+000

3+200

RZGW Kraków

2+500

3+200

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Homrzyski

0+000

8+150

RZGW Kraków

0+000

2+400

RZGW Kraków

PLRW2000142143279

PLRW2000142143279

PLRW200012214326

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Kamienica do Homerki

Homrzyski

Bącza Kunina

Kamienica

0+000

0+000

11+750

8+150

3+600

33+079

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

2+400

0+000

11+750

8+150

3+600

33+079

x

x

x

x

x

zapora szt. 1, stopnie szt. 30 , opaski
faszynad. Szt. 30, ostrogi szt. 14, opaski siatk
kam szt. 1, narzut szt. 1

x

opaski faszynad. Szt. 1, siatk kam szt.6,
stopnie Bieleckiego szt. 12, bystrotok szt. 7,
próg szt. 1
--------------------------------zapora p. rum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tamy poprzeczne szt. 2, opaska siatk kam szt.
1, narzut szt. 3

x

opaska narzut szt. 3, tama równol. Szt. 2,
tamy poprzeczne szt. 5, opaska siatk kam szt.
34, narzut szt. 8, opaska faszynad z koronka
szt. 6, mur oporowy szt. 1, bystrze szt. 1
---------------------------mur oporowy szt. 2, opaski siatk kam szt. 3
---------------------------opaski siatk kam szt. 6, mur oporowy szt. 4,
umocnienia przy mostach (stopnie, opaski)

RZGW Kraków

-----------------------------Nadleśnictwo Nawojowa

RZGW Kraków

----------------------------U.G.Łabowa
----------------------------GDKKiA przy drodze
DK75

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Margoń

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+000

2+100

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Bez nazwy
(k.Kordeczki)

0+000

0,200

RZGW Kraków

0+000

0+200

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

BN z os. Rybień

0+000

1+400

RZGW Kraków

0+000

1+400

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Czaczowski
(Barnowiec)

0+000

7+600

RZGW Kraków

0+000

7+600

x

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Składziszczański

0+000

6+400

RZGW Kraków

0+000

6+400

x

x

x

x

x
x

x

opaski siatk kam. Gurty w dnie i opaski

U. G. Nawojowa

żłób z kraty szt. 1

RZGW Kraków

opaski siatk kam szt. 5, narzuty, gurty

U. G. Nawojowa

opaska siatk kam szt. 11, gurt szt. 11

RZGW Kraków

opaska siatk kam szt. 1, gurty szt. 3

RZGW Kraków
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PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Feleczyński

0+000

8+220

RZGW Kraków

0+000

8+220

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Leśny(Kuszlitowski
)

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

pot.
Łabowszczański

0+000

8+000

RZGW Kraków

0+000

8+000

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Dubrowiec

0+000

1+850

RZGW Kraków

0+000

1+850

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Uhryński

0+000

7+900

RZGW Kraków

0+000

7+900

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Kotowski

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Wiśnicz

0+000

3+300

RZGW Kraków

0+000

3+300

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Kryściów

0+000

6+700

RZGW Kraków

0+000

6+700

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Łosiański

0+000

6+850

RZGW Kraków

0+000

6+850

x

x

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Krzyżówka

0+000

2+750

RZGW Kraków

0+000

2+750

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Niskówka
(Trzetrzewiński)

0+000

9+000

RZGW Kraków

0+000

0+750

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Niskówka
(Trzetrzewiński)

0+000

9+000

RZGW Kraków

0+750

3+000

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Niskówka
(Trzetrzewiński)

0+001

9+000

RZGW Kraków

3+000

9+000

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Brzeżnianka

0+000

9+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Brzeżnianka

0+000

9+000

RZGW Kraków

4+000

9+000

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Moszczenicki

0+000

11,100

RZGW Kraków

0+000

6+500

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Moszczenicki

0+000

11+100

RZGW Kraków

6+500

11+100

x

x

x

x

x

x

stopnie bet. Szt. 2, zapora szt. 1, stopnie
Bieleckiego szt. 4, opaski siatk kam szt. 8,
gurty szt.10, narzut szt. 1

RZGW Kraków

opaska siatk kam szt. 3, gurty szt. 1
----------------------------opaska z narzutu i kaszyca

RZGW Kraków
----------------------------Inwestor prywatny

x

opaski siatk kam szt. 1, progi kaszycowe szt.
7

RZGW Kraków

x

opaska siatk kam szt. 1, gurt szt. 2

RZGW Kraków

stopnie bet. Szt. 7

RZGW Kraków

x

stopień ujęcia wody wraz z ubezpieczeniem,
opaski siatk kam szt. 6

Inwestor prywatny

x

stopień betonowy (stary)

Niwznany

krata w dnie i na skarpach szt. 3, gurty szt. 2

RZGW Kraków

koryto trapezowe obustroona grobla, opaska
z walców szt. 1 narzut szt. 1 progi szt. 5

RZGW Kraków

zapory szt. 2, progi szt. 108, murki boczne
szt. 7 , opaska siatk kam szt. 6, narzut szt. 1,

RZGW Kraków

x

zapora szt. 2, progi szt. 135, murki bet. Szt.
4, ubezp kratą szt. 1, rampa szt. 1, gurt szt.
19, opaska nazrut szt. 1, siatk kam szt. 2

RZGW Kraków

x

nazrut szt. 5, stopnie Bieleckiego szt. 5, gurty
szt. 6

RZGW Kraków

x

zapora szt. 1, stopnie betonowe szt. 4, progi
st. 10, krata na skarpach szt.11, opaska siatk
kam szt. 3, bystrotok szt. 2, żłób szt. 1

RZGW Kraków

x

opaska siatk kam szt. 1, narzut szt. 1

RZGW Kraków

x

x

x

x

x

1. "Pstrągowa dolina";
2. Nadleśnictwo Nawojowa

x

x

x

1. stopienujęcie wody do stawów ;
2. zapory p.rum. Szt. 2

x

x

x
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PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Gostwiczanka

0+000

5+000

RZGW Kraków

0+000

5+000

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Suchy Potok

0+000

7+500

RZGW Kraków

0+000

7+500

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Gostwiczanka
(Gajduszowiec)

5+000

14+000

RZGW Kraków

5+000

14+000

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Bn z m. Mostki

0+000

1+950

RZGW Kraków

0+000

1+950

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Galiczanka

0+000

4+750

RZGW Kraków

0+000

4+750

x

x

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

x

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

0+000

20+000

x

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

20+000

20+500

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

20+600

21+200

x

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

21+200

22+300

x

PLRW20001921499

PLRW20001921499

x

x

stopnie betonowe sz. 11, stopień siatk kam,
zapora szt. 1, żłób szt 2, koryto trrapezowe
(murek + krata) szt. 1

x

x

x

x

opaska z narzutu st. 2; opaski siatk kam ,
stopień bystrze szt. 1
---------------------------zapora p. rum szt. 1
stopnie siatk kam szt. 12, żłób szt. 1, opaski
kilkadziesiat

Dunajec

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

0+000

0+000

0+000

69+200

69+200

69+200

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

22+300

27+200

29+800

27+200

28+500

33+100

x

x

x

x

x

x

RZGW Kraków
----------------------------Nieznany
RZGW Kraków

RZGW Kraków

----------------------------------opaska szt 1

---------------------------------Rejon dróg powiatowych
---------------------------------Urząd MiG Żabno

----------------------------------opaska szt 1

---------------------------------Rejon dróg wojew.

x

opaska szt 1

Krajowa sieć energetyczna
Południe

x

opaski szt12
tamy szt 5
ostrogi szt 0
poprzeczne szt 10

opaska szt 5
mewa w dół

x

opaski szt 3
tamy szt 2
ostrogi szt 16
poprzeczne szt 7
----------------------------------opaska szt 1

x

x

x

x

x

x

RZGW Kraków

x

opaski szt 28
tamy szt 14
ostrogi szt 45
poprzeczne szt 9
---------------------------------opaska szt 1

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

PLRW20001921499

x

x

x

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

x

x

x

x

opaski szt 5
tamy szt 1
ostrogi szt 24
poprzeczne szt 6
----------------------------------opaska sz 1

opaski szt 22
tamy szt 2
ostrogi szt 61
poprzeczne szt 9

RZGW Kraków

---------------------------------Kruszgego Rzeszów

RZGW Kraków

---------------------------------GDDKiA Kraków

RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia
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Dunajec

Dunajec

0+000

0+000

69+200

69+200

RZGW Kraków

RZGW Kraków

33+200

38+500

38 + 500

42 + 400

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

opaski szt 8
tamy szt 6
ostrogi szt 33
poprzeczne szt 23
---------------------------------opaski szt 3
----------------------------------

opaski szt 11
tamy szt 3
ostrogi szt 25
poprzeczne szt 12
---------------------------------opaska szt 1
---------------------------------opaska szt 2

PLRW20001921499

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

Dunajec

0+000

0+000

69+200

69+200

RZGW Kraków

RZGW Kraków

42+400

50+100

50+100

54+000

x

x

x

x

x

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

0+000

69+200

RZGW Kraków

59+800

69+200

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec

126+650

141+000

RZGW Kraków

126+650

141+000

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Bez Nazwy z
Zarzecza 1

0+000

3+351

RZGW Kraków

0+000

3+351

x

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

dopływ b/n w m.
Zabrzeż/Dunajec

0+000

0+288

RZGW Kraków

0+000

0+288

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Stara Młynówka

0+000

0+877

RZGW Kraków

0+000

0+877

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Bez Nazwy z
Zarzecza 2

0+000

2+156

RZGW Kraków

0+000

2+156

x

x

x

PLRW20001921499

0+000

69+200

RZGW Kraków

54+000

59+800

x

x

x

x

x

opaski szt 5
tamy szt 5
ostrogi szt 0
poprzeczne szt 10

x

opaski szt 10
tamy szt 2
ostrogi szt 47
poprzeczne szt 6
---------------------------------opaska szt 1
---------------------------------ostrogi szt 4

x

opaski szt 9
tamy szt 27
ostrogi szt 17
poprzeczne szt 4
---------------------------------opaski szt 3
przetamowanie szt 1

x

x

RZGW Kraków

---------------------------------Grupa Azoty Tarnów
----------------------------------

---------------------------------Stopień piętrzacy Mewa
---------------------------------Brzegowe ujecie wody

---------------------------------Grupa Azoty
Tarnów
---------------------------------Tarnowskie
Wodociagi

RZGW Kraków

---------------------------------PGNiG Tarnów
---------------------------------RPWiK Brzesko

RZGW Kraków

---------------------------------SZEK Nowy Sącz
---------------------------------ZEK Roztoka - Świderski

RZGW Kraków

---------------------------------PPUH Wolimex

opaski szt 1
tamy szt 1
ostrogi szt 12
poprzeczne szt 6

RZGW Kraków

opaski szt. 2
----------------------------------mur oporowy szt. 2

RZGW Kraków
------------------------ZDW Kraków

grobla

wł. nieustalony

ubezp. kratą szt. 1

RZGW Kraków

----------------------------------Ścianka szczelna z Larsena
poniżej mostu
---------------------------------stopień ażurowy
ujecie brzegowe wody

---------------------------------PGNiG Tarnów
--------------------------------RPWiK
Brzesko

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Borki

0+000

3+348

RZGW Kraków

0+000

3+348

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Lichnia

0+000

4+417

RZGW Kraków

0+000

4+417

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

dopływ bez nazwy
z os.
Wolaki/Lichnia

0+000

1+799

RZGW Kraków

0+000

1+799

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Śliwowiec

0+000

2+429

RZGW Kraków

0+000

2+429

x

x

Poz. 4055

x

x

x

żłoby szt. 2

RZGW Kraków

x

x

opaski szt. 11
stopnie (gurty) szt. 14
ubezp. kratą szt. 1

RZGW Kraków

x

x

opaski szt. 3
stopnie (gurty) szt. 2

RZGW Kraków

x

zapory szt. 1

RZGW Kraków

RZGW Kraków
------------------------U.G. Łącko

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Leszcz

0+000

5+271

RZGW Kraków

0+000

5+271

x

x

x

x

opaski szt. 3
stopnie (gurty) szt. 2
żłoby szt. 1
zapory szt. 7
---------------------------------opaski szt. 2

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Biały

0+000

0+912

RZGW Kraków

0+000

0+912

x

x

x

x

żłoby szt. 1
zapory szt. 2

RZGW Kraków

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

dopływ b/n w
Maszkowicach/Dun
ajec

0+000

1+410

RZGW Kraków

0+000

1+410

x

x

x

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Łęg (Szczereżanka)

0+000

5+075

RZGW Kraków

0+000

5+075

x

x

x

opaski szt. 16
stopnie (gurty) szt. 7

RZGW Kraków

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Brzyna

0+000

6+511

RZGW Kraków

0+000

6+511

x

x

opaski szt. 31
stopnie (gurty) szt. 8
mur oporowy szt. 1
----------------------------------mur szt. 1

RZGW Kraków
---------------------------ZDP Nowy Sącz

PLRW2000152141993
7

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Bez nazwy z os.
Paryja/Brzyna

0+000

1+983

RZGW Kraków

0+000

1+983

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec

120+930

126+650

RZGW Kraków

120+930

126+650

x

opaski szt. 3
----------------------------------opaski szt. 3
----------------------------------mur szt. 2

RZGW Kraków
-------------------------U.G. Łącko
-------------------------ZDW Kraków

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Bez Nazwy z os.
Biedówka w
Jazowsku/Dunajec

0+000

2+026

RZGW Kraków

0+000

2+026

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Bez Nazwy z os.
Zawodzie/Dunajec

0+000

2+364

RZGW Kraków

0+000

2+364

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Kadecki z Opalanej

0+000

3+584

RZGW Kraków

0+000

3+584

x

opaski szt. 12

RZGW Kraków

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Bez nazwy z os.
Kaczorów

0+000

2+261

RZGW Kraków

0+000

2+261

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Kadecki

0+000

5+506

RZGW Kraków

0+000

5+506

x

x

grobla

RZGW Kraków

PLRW2000122141989
9

PLRW2000122141989
9

Kamienica

Kamienica

Kamienica

Bez nazwy z góry
Magorzyca/Kamien
ica

0+000

0+000

22+740

1+622

RZGW Kraków

RZGW Kraków

0+000

0+000

22+740

1+622

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

opaski szt. 18
gurt szt. 2
----------------------------------opaski szt. 1
----------------------------------stopień szt. 1
----------------------------------kaszyce szt. 4
progi drewniane szt. 5
stopień szt. 1
---------------------------------opaska szt. 1

RZGW Kraków
---------------------ZDW Kraków
---------------------P. Kurzeja
---------------------Nadleśnictwo Limanowa
-----------------------------U.G. Kamienica
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PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9

PLRW2000122141989
9

PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9
PLRW2000122141989
9

PLRW2000122141992
9

PLRW2000122141992
9

PLRW2000122141992
9
PLRW2000122141992
9

Kamienica
Kamienica
Kamienica
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Bez nazwy z góry
Krzysztonów/Kami
enica
Mogielica/Kamieni
ca
Bez nazwy z os.
Kurnyty

Poz. 4055

0+000

2+084

RZGW Kraków

0+000

2+084

x

x

0+000

2+937

RZGW Kraków

0+000

2+937

x

x

0+000

1+779

RZGW Kraków

0+000

1+779

x

x

Kamienica

Głębieniec

0+000

5+944

RZGW Kraków

0+000

5+944

x

x

Kamienica

Bez nazwy z os.
Polany/Głębieniec

0+000

1+914

RZGW Kraków

0+000

1+914

x

x

Kamienica

Szczawa

0+000

5+011

RZGW Kraków

0+000

5+011

x

Kamienica

Zasadne

0+000

6+137

RZGW Kraków

0+000

6+137

x

x

Kamienica

Bez Nazwy z Lasu
Jelonek/Zasadne

0+000

1+889

RZGW Kraków

0+000

1+889

x

x

Kamienica

Bez nazwy z Lasu
Studzienki/Zasadne

0+000

1+368

RZGW Kraków

0+000

1+368

x

x

x

Rusnaki

0+000

2+406

RZGW Kraków

0+000

2+406

x

x

x

x

Kamienica

Sejudy/Rusnaki

0+000

1+258

RZGW Kraków

0+000

1+258

x

x

x

x

Kamienica

Cepieliki/Rusnaki

0+000

2+279

RZGW Kraków

0+000

2+279

x

x

x

x

Kamienica

Wojtasy/Rusnaki

0+000

1+980

RZGW Kraków

0+000

1+980

x

x

x

x

Kamienica

Zbludza

0+000

8+754

RZGW Kraków

0+000

8+754

x

x

Kamienica

Bez nazwy z os.
Wigóry/Zbludza/

0+000

3+147

RZGW Kraków

0+000

3+147

x

x

Kamienica

Steców

0+000

1+930

RZGW Kraków

0+000

1+930

x

x

Kamienica

Sopaty

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

Kamienica

Sorkowy (Cisowy)

0+000

4+236

RZGW Kraków

0+000

4+236

x

x

Kamienica

Gronik
(Górkowy)/Sorkow
(Cisowy)/

0+000

3+040

RZGW Kraków

0+000

3+040

x

x

Czarna Woda

Czarna Woda

potok b/n z os.
Wola Kosnowa

0+000

0+000

9+641

2+834

RZGW Kraków

RZGW Kraków

0+000

0+000

9+641

2+834

x

x

x

RZGW Kraków

opaski szt. 2

RZGW Kraków

żłoby szt. 3
zapory szt. 1
opaski szt. 3
stopnie szt. 1
mostki szt. 1

RZGW Kraków

Łańcuch Galla szt. 1
zapory szt. 1

RZGW Kraków

opaski szt. 31
stopnie (gurty) szt. 32
----------------------------------mur szt. 1

RZGW Kraków
-----------------------PZD Limanowa

żłoby szt. 1
opaski szt. 2

RZGW Kraków

x

Kamienica

Czarna Woda

opaska szt. 1,
gurty szt. 2

x

x

x

x

x

x

opaski szt. 30
stopnie (gurty) szt. 24
żłoby szt. 1
zapory szt. 3
progi szt. 65
----------------------------------mury oporowe szt. 4

RZGW Kraków
--------------------------PZD Nowy Sącz

opaski szt. 7
stopnie (gurty) szt. 11
bystrotoki szt. 4
żłoby szt. 1
ubezp. kratą szt. 6
przepusty szt. 3
----------------------------------mury oporowe szt. 4

RZGW Kraków
-------------------------ZDP Nowy Sącz

Czarna Woda

Bez nazwy z os.
Wola Piskulina

0+000

1+761

RZGW Kraków

0+000

1+761

x

x

opaski szt. 2
bystrotoki szt. 10

RZGW Kraków

Czarna Woda

Gaboń

0+000

1+416

RZGW Kraków

0+000

1+416

x

x

opaski szt. 1

RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Czarna Woda

PLRW2000122141992
9

Czarna Woda

PLRW2000122141993
89

PLRW2000122141993
89
PLRW2000122141993
89
PLRW2000122141993
89
PLRW2000122141993
89
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Zakiczański

Bez nazwy z os.
Kicznia/Zakiczańsk
i

0+000

0+000

7+909

2+576

RZGW Kraków

RZGW Kraków

0+000

0+000

7+909

2+576

Poz. 4055

x

x

x

stopnie (gurty) szt. 13
opaski szt. 3

x

opaski szt. 29
stopnie (gurty) szt. 19
bystrotoki szt. 1
----------------------------------mur

RZGW Kraków
-----------------------ZDP Nowy Sącz

opaska szt. 1

RZGW Kraków

Obidza (Obidzki)

0+000

6+511

RZGW Kraków

0+000

6+511

x

Potok Obidzki

Bez nazwy z os.
Wyrostki/Obidza

0+000

2+565

RZGW Kraków

0+000

2+565

x

x

Potok Obidzki

Majdan

0+000

5+982

RZGW Kraków

0+000

5+982

x

x

Potok Obidzki

Bez nazwy z os.
Nowa Wieś/Majdan

0+000

3+647

RZGW Kraków

0+000

3+647

x

x

Potok Obidzki

Bukowy

0+000

3+271

RZGW Kraków

0+000

3+271

x

x

x

PLRW2000122141993
94

Jaworzynka

PLRW2000122141993
94

Jaworzynka

Szkarpa/Jaworzynk
a

0+000

1+875

RZGW Kraków

0+000

1+875

x

x

PLRW2000122141993
94

Jaworzynka

Bez nazwy z os.
Zapasiecze/Jaworzy
nka

0+000

2+259

RZGW Kraków

0+000

2+259

x

x

PLRW2000122141994
9

PLRW2000122141994
9

Jastrząbka

Jastrząbka
(Jastrzebik,
Jastrzębie)

0+000

0+000

11+661

18+902

RZGW Kraków

RZGW Kraków

0+000

0+000

11+661

18+902

x

x

Jastrząbka

Bez nazwy z os.
Zakicznie

PLRW2000122141994
9

Jastrząbka

Wolica (Czarny
Potok)

0+000

5+530

RZGW Kraków

0+000

5+530

x

PLRW2000122141994
9

Jastrząbka

Bez nazwy z os.
Jadamwola/Jastrzęb
ik

0+000

2+311

RZGW Kraków

0+000

2+311

x

PLRW2000122141994
9

Jastrząbka

Bez nazwy z os.
Moczydła/Jastrzębi
k

0+000

1+636

RZGW Kraków

0+000

1+636

x

PLRW200014214729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

Łososina

0+000

56+100

RZGW
Kraków

0+000,

1+200,

0+000

3+766

RZGW Kraków

0+000

3+766

x

x

x

x

żłoby szt. 1
stopnie (gurty) szt. 3
progi szt. 11
zapory szt. 2
opaski szt. 6
----------------------------------opaski szt. 4
stopnie (gurty) szt. 4

x

x

x

x

x

x

x

RZGW Kraków
------------------------U.G. Łącko

x

Potok Obidzki

Jaworzynka

opaski szt. 5
żłoby szt. 7
progi szt. 46
zapory szt. 2
stopnie (gurty) szt. 3
----------------------------------opaski szt. 4

x

RZGW Kraków

RZGW Kraków
------------------------U.G. Stary Sącz

opaski szt. 81
stopnie (gurty) szt. 36
tamy szt. 2
progi szt. 5
bystrza szt. 3
----------------------------------opaski szt. 2
----------------------------------mury oporowe szt. 3
stopnie (gurty) szt. 5
----------------------------------mur szt. 1
opaska szt. 1

RZGW Kraków
---------------------------ZDW Kraków
----------------------------

x

opaski szt. 1

RZGW Kraków

x

opaski szt. 13
stopnie szt. 2
----------------------------------opaski szt. 6
mostki szt. 3

RZGW Kraków
-------------------------------U.G.Podegrodzie

x

PZD Limanowa
---------------------------PZD Nowy Sącz

x

x
x

x

x

odcinek cofkoowy zapory
Czchów

Tauron SA
Kraków
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PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Łososina

0+000

56+100

RZGW
Kraków

1+200

40+000

x

x

x

x

x

x

opaski brzegowe 41, poprzeczki 19, tamy
równoległe 3.

RZGW Kraków

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Łososina

0+000

56+100

RZGW
Kraków

40+000

56+100

x

x

x

x

x

x

stopnie bet. Szt87, opaski brzegowe120,
zapora prum szt 1

RZGW Kraków

PLRW2000122147289

Białka

Białka

0+000

13+700

RZGW Kraków

0+000

13+700

x

x

x

x

x

opaski brzegowe 17, poprzeczki 2

RZGW Kraków

PLRW2000122147289

Białka

Dobrocieszka

0+000

4+000

RZGW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

x

opaski brzegowe 8 szt

RZGW Kraków

PLRW200014214729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

Stroń

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

x

stopnie4, zapora 1, opaski brzegowe 4 szt

RZGW Kraków

PLRW200014214729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

Łyczanka

0+000

1+400

RZGW Kraków

0+00

1+400

x

x

x

opaski brzegowe 2 szt

RZGW Kraków

PLRW2000122147274

Potok Stańkowski

Stańkowski

0+000

6+000

RZGW Kraków

0+000

1+400

x

x

x

opaski brzegowe 4, zapory prum 5, korekcja
progowa 110 mb

RZGW Kraków

PLRW2000122147274

Potok Stańkowski

Z Woli
Stańkowskiej

0+000

1+800

RZGW Kraków

0+000

1+800

x

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Sechna

0+000

3+900

RZGW Kraków

0+000

3+900

x

x

x

opaski brzegowe 6

RZGW Kraków

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Przylasek

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

z Kobyłczyny

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Żmiąca

0+000

5+100

RZGW Kraków

0+000

5+100

x

x

x

x

opaski 9, stopnie 2

RZGW Kraków

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Krosna

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

4+100

x

x

x

x

opaski 8, stopnie 11, żłób bet 180 mb.

RZGW Kraków

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Boniory

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Kamionka Mała

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

4+100

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Nagórski

0+000

1+900

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Jaworzna

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Lipniczka
(Rozdziele)

0+000

4+100

RZGW Kraków

0+000

4+100

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Rozdziele Dolne

0+000

1+000

RZGW Kraków

0+000

1+000

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

pot.Rozdziele
Górne

0+000

1+00

RZGW Kraków

0+000

1+00

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

pot.Rozpicki

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

pot. Załpa

0+000

2+200

RZGW Kraków

0+000

2+200

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

b/n Buczkowski

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Wątrobówka

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Pasierbiecki

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Makowica

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW2000122147249

Sowlinka

Starowiejski
(Sowlina)

0+000

14+100

RZGW Kraków

0+000

14+100

x

x

PLRW2000122147249

Sowlinka

Skrudlak

0+000

3+800

RZGW Kraków

0+000

3+800

x

x

PLRW2000122147249

Sowlinka

Sucha Sowlina

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

RZGW Kraków

x

x

x

opaski brzegowe 4, stopnie 2, żłób bet 120
mb.

RZGW Kraków

x

opaski 9, stopnie 6

RZGW Kraków

opaski brzegowe 2

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 3

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 4

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 4

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 2

RZGW Kraków

opaski brzegowe 32, stopnie 23, zapora prum
3.

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 3

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 4, żłób bet 420 mb, zapora
prum 1

RZGW Kraków

x

x
x

x

x

x

x
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opaski brzegowe 9, żłób bet 600 mb, zapora
prum 1 stopn.4.

RZGW Kraków

opaski brzegowe 4
opaski brzegowe 2

RZGW Kraków
RZGW Kraków

opaski brzegowe 6, żłób bet 600 mb, zapora
prum 1.

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 5

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 2

RZGW Kraków

x

x

opaski brzegowe 2

RZGW Kraków

x

x
opaski brzegowe 2

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 3

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 3

RZGW Kraków

PLRW2000122147249

Sowlinka

Mordarka

0+000

7+000

RZGW Kraków

0+000

7+000

x

x

x

PLRW2000122147249
PLRW2000122147249

Sowlinka
Sowlinka

z Sarczyna
Liśnik

0+000
0+000

2+000
2+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

2+000
2+500

x
x

x

x
x

PLRW2000122147249

Sowlinka

Jabłoniecki

0+000

4+200

RZGW Kraków

0+000

4+200

x

x

x

PLRW2000122147249

Sowlinka

Tokarzówka
(Przylaski)

0+000

2+300

RZGW Kraków

0+000

2+300

x

x

PLRW2000122147249

Sowlinka

0+000

2+100

RZGW Kraków

0+000

2+100

x

PLRW2000122147249

Sowlinka

Za torem
Zakopianka
(Pożarski)

0+000

2+200

RZGW Kraków

0+000

2+200

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

z Walowej Góry

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Koszary

0+000

1+300

RZGW Kraków

0+000

1+300

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Od Paproci

0+000

1+900

RZGW Kraków

0+000

1+900

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Bałażówka

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

z Kisielówki

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Bednarka

0+000

4+500

RZGW Kraków

0+000

4+500

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Z Góry Kostrza

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW2000122147229

Łososina do Słopniczanki

Słopniczanka

0+000

12+700

RZGW Kraków

0+000

12+700

x

PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW200014214729,
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229

Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki

Podwisiołki
Czarna Rola
Brodówka
Czarna Rzeka

0+000
0+000
0+000
0+000

2+000
1+000
1+700
7+200

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

2+000
1+000
1+700
7+200

x
x
x
x

błąd

spod Łopienia

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

Łososina do Słopniczanki

Głębiec

0+000

2+000

RZGW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW200014214729,
PLRW2000122147229
PLRW200014214729,
PLRW2000122147229

błąd

Mogielica

0+000

3+100

RZGW Kraków

0+000

3+100

x

błąd

Rolówka

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW2000122147229

Łososina do Słopniczanki

Kwasikówka
(Kwaśniówka)

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229

Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki

spod Wilkowiska
z oś. Zagórze
Rybny
Suchy
od Zawadki
Chochołowski
Zimny Potok
Porąbka
z Łagodówka
Gruszowiec
Madziarówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+400
2+500
4+000
3+300
3+500
3+000
3+000
3+000
2+000
3+800
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+400
2+500
4+000
3+300
3+500
3+000
3+000
3+000
2+000
3+800
2+000

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PLRW2000122147229

Łososina do Słopniczanki

Chyszówki

0+000

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

PLRW2000122147229

Łososina do Słopniczanki

Ćwilin

0+000

3+200

RZGW Kraków

0+000

PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229
PLRW2000122147229

Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki
Łososina do Słopniczanki

spod Łostówki
Krzysztonów
od Mogielicy
Tromniska

0+000
0+000
0+000
0+000

2+500
2+000
2+000
1+500

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

x

x

x
x

x

opaski brzegowe15, stopnie rampy 6

RZGW Kraków

x

x
x
x
x

opaski brzegowe 2

RZGW Kraków

opaski brzegowe 3, stopnie 5

RZGW Kraków

x

opaski brzegowe 2

RZGW Kraków

x
x
x
x
x
x
x
x

opaski brzegowe 2

RZGW Kraków

opaski brzegowe 2

RZGW Kraków

opaski brzegowe 4

RZGW Kraków

x

x
x

opaski brzegowe 3

RZGW Kraków

x

x

x

opaski brzegowe 3, stopnie 2.

RZGW Kraków

3+200

x

x

x

żłób 110 mb, zapora prum 1

RZGW Kraków

2+500
2+000
2+000
1+500

x
x
x
x

opaski brzegowe 4

RZGW Kraków

opaski brzegowe 4

RZGW Kraków

x

x

x

x
x
x
x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 205 –

opaski brzegowe 34, stopnie 15, progi 26,
zapory p rum 9.

RZGW Kraków

x

stopnie 2, opaski 9, zapora p. rum 1

RZGW Kraków

x
x

zapora p rum 1
zapora p rum 1

RZGW Kraków
RZGW Kraków

x

zapora p rum 1, opaski 6

RZGW Kraków

x

x

zapora p.rum 1.

RZGW Kraków

3+000

x

x

0+000

5+500

x

x

zapora p rum 2.

RZGW Kraków

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

2+500
2+500
2+000

x
x
x

x
x
x

zapora p. rum 1.
zapora. P.rum 1.
zapora p. rum 1.

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

3+500

RZGW Kraków

0+000

3+500

x

x

zapora p 1. rum. Opaski 2

RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+500
2+000
1+100

RZGW Kraków
RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+500
2+000
1+100

x
x
x

x
x
x

opaski brzegowe

RZGW Kraków

Słomka

0+000

24+800

RZGW Kraków

0+000

24+800

x

x

x

x

x

opaski brzegowe 14, stopnie 9, zapora p, rum
1.

RZGW Kraków

Słomka

Łukowica

0+000

10+400

RZGW Kraków

0+000

10+400

x

x

x

x

x

opaski brzegowe 6, stopnie 8, zapora p, rum
1.

RZGW Kraków

Słomka

z oś. Rola-Kącina

0+000

2+700

RZGW Kraków

0+000

2+700

x

Słomka

Mokra Wieś

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

opaski brzegowe 2, stopnie 1

RZGW Kraków

Słomka

z oś. Podlipowy

0+000

2+500

RZGW Kraków

0+000

2+500

x

x

Słomka

z oś. Szarówka

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

Słomka

z oś. Berdychów

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

3+000

x

x

zapora p. rum 1.

RZGW Kraków

Słomka

Lasówka

0+000

3+600

RZGW Kraków

0+000

3+600

x

PLRW200012214369

Smolnik

Smolnik

0+000

16+600

RZGW Kraków

0+000

16+600

x

PLRW200012214369

Smolnik

0+000

1+500

RZGW Kraków

0+000

1+500

x

PLRW200012214369

Smolnik

0+000

3+600

RZGW Kraków

0+000

3+600

x

PLRW200012214369
PLRW200012214369

Smolnik
Smolnik

z Marcinkowic
Bierzwiecki
(Gródek,
Zagórzanka)
Chełmski
Chomranicki

0+000
0+000

1+700
2+000

RZGW Kraków
RZGW Kraków

0+000
0+000

1+700
2+000

x
x

PLRW200012214369

Smolnik

Kłodnianka

0+000

4+600

RZGW Kraków

0+000

4+600

x

PLRW200012214369

Smolnik

b/n z Półrolek

0+000

2+900

RZGW Kraków

0+000

2+900

PLRW200012214369

Smolnik

z Nowej Wsi
(Krasne Potockie)

0+000

3+000

RZGW Kraków

0+000

PLRW200012214369

Smolnik

Bukowianka
(Bukowiec)

0+000

5+500

RZGW Kraków

PLRW200012214369
PLRW200012214369
PLRW200012214369

Smolnik
Smolnik
Smolnik

Rolny
Wygoniska
pot. Podlesiński

0+000
0+000
0+000

2+500
2+500
2+000

PLRW200012214369

Smolnik

Zadzielanka

0+000

PLRW200012214369
PLRW200012214369
PLRW200012214369

Smolnik
Smolnik
Smolnik

z Kaniny
Bednarka
z Oś.Góry Niżne

PLRW2000122141996
9

Słomka

PLRW2000122141996
9
PLRW2000122141996
9
PLRW2000122141996
9
PLRW2000122141996
9
PLRW2000122141996
9
PLRW2000122141996
9
PLRW2000122141996
9

PLRW20001921499

PLRW200014214899

Poz. 4055

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Biała od Rostówki do ujścia

Dunajec od
zbiornika Czchów
do ujścia

Biała od Rostówki
do ujścia

0+000

0+000

63+500

27+260

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

RZGW Kraków

prawy wał Dunajca w km
0+000 - 34+667 i 0+000 13+310 (47,977 km) wraz z
infrastrukturą: 34 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Dunajca w km
0+000 - 48+570 i 0+000 2+830 (51,40 km) wraz z
infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych

MZMiUW

RZGW Kraków

prawy wał Białej w km 0+000
- 6+700 i 0+000 - 0+810
(6,113 km) wraz z
infrastrukturą: 13 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Białej w km 0+000
- 6+060 i 0+000 - 0+900
(6,96 km) wraz z
infrastrukturą: 9 szt.
przepustów wałowych

MZMiUW
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Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Obwałowanie rzeki
Łososina lewe
wraz z
infrastrukturą
techniczną.

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Obwałowanie
p.powodziowe rzeki
Biała Tanowska w
m. Wojnarowa lewe
wraz z
infrastrukturą
techniczną.

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Obwałowanie
p.powodziowe rzeki
Biała Tarnowska w
m. Stróże Biała
Niżna lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

31+800

66+100

67+766

32+220

66+960

69+200

RZGW Kraków

RZGW Kraków

RZGW Kraków

0+000

0+000

0+000

0+900

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki do
ujścia

Obwałowanie
p.powodziowe rzeki
Poprad w
m.Barcice lewe
wraz z
infrastrukturą
techniczną.

7+700

8+580

RZGW Kraków

0+000

0+850

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Bobrecki

0+000

1+640

MZMiUW Kraków

0+000

1+640

55+285
55+260

57+460
56+200

RZGW Kraków

lewe 0+000
praw
0+000

x

1+386

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

PLRW200015214239

x

0+600

Obwałowanie
p.powodziowe rzeki
Poprad w
m.Muszyna lewe i
prawe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

Poz. 4055

x

1+920.5
0+764

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lewe obwałowanie p.
powodzionwe rzeki Łososina
w m. Łososina Górna wraz z
infrastrukturą towarzyszacą w
km 0+000 - 0+600

MZMiUW
Kraków

x

Obwałowanie p.powodziowe
rzeki Biała lewe wraz z
infrastrukturą techniczną. 3
szt. śluz wałowych wraz z
rowkami odwadniającymi,
rampy, przejazdy walowe,itp.

MZMiUW
Kraków

x

Obwałowanie p.powodziowe
rzeki Biała lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.bulwar betonowy z
okładziną strona odwodna,
wał ziemny strona
odpowietrzna, wraz z
infrasrtukturą- drenaż
odwadniający, rampy,
przejazdy wałowe, itp.

MZMiUW
Kraków

x

Obwałowanie p.powodziowe
rzeki Poprad lewe i prawe
wraz z infrastrukturą
techniczną- bulwar betonowy
z okładzina kaminną i wał
ziemny 7 szt. śluz wałowych
wraz z rowkami
odwadniającymi, drenaż
odwadniający rampy,
przejazdy walowe, bramy
powodziowe itp.

MZMiUW
Kraków

x

Obwałowanie p.powodziowe
rzeki Poprad lewe i prawe
wraz z infrastrukturą
techniczną- bulwar betonowy
z okładzina kaminną i wał
ziemny drenaż odwadniający
rampy, przejazdy walowe,
umocnienia stopy wału itp.

MZMiUW
Kraków

umocnienie skarp i dna potoku
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PLRW2000262133522
9

Macocha

Macocha (Macocha
Poręba)

0+600

10+200

MZMiUW Kraków

0+600

10+200

x

x

x

x

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Balony

0+000

4+000

MZMiUW Kraków

2+800

4+000

x

x

x

x

MZMiUW Kraków

0+000

5+155

x

MZMiUW Kraków

13+200

14+800

x

5+020

MZMiUW Kraków

0+000

4+740

x

2+500

MZMiUW Kraków

0+000

2+500

x

PLRW200026213369

Bachorz

Bachorz

0+000

PLRW200026213369

Bachorz

Przypoka

13+200

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Włosianka

0+000

PLRW200026213369

Bachorz

Szatanek

0+000

PLRW20006213349

Chechło od Ropy bez Ropy
do ujścia

Chechło

0+000

16+400

MZMiUW Kraków

0+000

16+400

x

x

x

x

PLRW200062133469

Chechło do Ropy

Chechło

16+400

22+800

MZMiUW Kraków

16+400

22+800

x

x

x

x

PLRW20006213329

Potok Gromiecki

Gromiecki

0+000

3+200

MZMiUW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

PLRW20006213329

Potok Gromiecki

Kopalniówka
(Kanał Janina)

0+000

4+400

MZMiUW Kraków

0+000

4+400

x

x

x

PLRW20006213389

Płazanka

Płazanka

0+000

13+200

10+875

MZMiUW Kraków

0+000

10+875

x

x

x

opaski, umocnienie skarp i dna potoku,
bystrotok - 4 szt. Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

opaska, umocnienie skarp i dna potoku

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp potoku, opaska

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna, bystrotok
- 2 szt. Nr 1, Nr 2

x

x

x

x

x

Prawy wał potoku Macocha
Poręba w gm Oświęcim, w
km 0+560-3+025 - długość
2465 m
Lewy wał potoku Macocha
Poręba w gm Oświęcim, w
km 0+660-2+635 - długość
1975 m wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz
wałowych

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna

Lewy wał potoku Bachorz w
gm Przeciszów, w km 0+0003+294 - długość 3294 m,
wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz
wałowych
Prawy wał potoku Bachorz w
gm Przeciszów, w km 0+0003+216 - długość 3216 m,
wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz
wałowych

ubezpieczenie dna i skarp koryta, opaska

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna

Lewy wał potoku Chechło w
gm. Babice w km 0+000 0+700, długość 700 m wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj.1 szt. śluzy wałowej

ubezpieczenie skarp i dna potoku
x

x

ubezpieczenie skarp i dna potoku

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku,
stopień betonowy - 3 szt. Nr 1, Nr 2, Nr 3

Lewy wał potoku Płazanka w
gm Babice, w km 0+0001+660 - długość 1660m
Prawy wał potoku Płazanka w
gm Babice, w km 0+0001+660 - długość 1660 m
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PLRW20006213389

Płazanka

Zimna Woda

0+000

5+100

MZMiUW Kraków

0+600

1+800

x

x

x

x

PLRW200062133469

Chechło do Ropy

Młoszówka

0+000

5+100

MZMiUW Kraków

0+000

5+100

x

x

x

x

PLRW2000162135129

Zmornica ze starorzeczem
Wisły

Zmornica
(Jankowicki)

0+000

5+300

MZMiUW Kraków

0+000

3+850

x

x

x

x

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Rudka (Rutka)

0+000

6+160

MZMiUW Kraków

4+100

6+160

x

x

x

PLRW20007213649

Rudawa do Racławki

Dulówka

7+125

8+725

MZMiUW Kraków

7+125

8+725

x

x

x

PLRW20006213349

Chechło od Ropy bez Ropy
do ujścia

Luszówka

0+000

5+000

MZMiUW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

Lewy wał potoku Rutka w gm
Babice, w km 0+000-0+610 długość 610 m Prawy wał
potoku Rutka w gm Babice, w
km 0+000-0+610 - długość
610 m

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

PLRW20006213529

Regulka

Regulka

0+000

12+740

MZMiUW Kraków

0+000

10+500

x

x

x

x

PLRW20006213529

Regulka

Brodła

0+000

7+350

MZMiUW Kraków

0+000

7+350

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Ratowa

0+000

2+220

MZMiUW Kraków

0+000

2+220

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

PLRW20007213549

Rudno

Rudno

7+232

15+970

MZMiUW Kraków

7+232

15+970

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

PLRW2000162135129

Zmornica ze starorzeczem
Wisły

Olszyński

0+000

2+922

MZMiUW Kraków

0+000

2+922

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Żabieniec

0+000

5+647

MZMiUW Kraków

0+000

1+700

x

x

x

PLRW20006213529

Regulka

Siemotka

0+000

1+380

MZMiUW Kraków

0+000

1+380

x

x

x

x

PLRW20007213649

Rudawa do Racławki

Karniowski

0+000

4+300

MZMiUW Kraków

0+000

4+300

x

x

x

x

x

PLRW200026213369

Bachorz

Przypoka

14+800

17+700

MZMiUW Kraków

14+800

17+700

x

x

x

x

x

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Leśniówka

0+000

4+055

MZMiUW Kraków

0+000

4+055

x

x

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

Lewy wał potoku Regulka w
gm. Alwernia w km 0+000
0+220, długość 220 m wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj.1 szt. śluzy wałowej
Prawy wał potoku Regulka w
gm. Alwernia w km 0+000
0+220, długość 220 m wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj.1 szt. śluzy wałowej

ubezpieczenie skarp i dna potoku

opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku

ubezpieczenie skarp i dna potoku
Jaz betonowy 12+235
umocnienie skarp i dna potoku
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PLRW200062132989

Macocha

Osiecki

0+000

8+975

MZMiUW Kraków

0+000

4+600

x

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna, stopień
betonowy - 3 szt. Nr 1, Nr 2, Nr 3

PLRW200062132989

Macocha

Grodziecki

0+000

5+660

MZMiUW Kraków

0+000

0+200

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp i dna

PLRW200026213492

Łowiczanka

Łowiczanka

0+000

7+600

MZMiUW Kraków

0+000

7+600

x

x

x

x

PLRW200015213499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Czarczówka

0+200

2+571

MZMiUW Kraków

0+200

2+571

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp i dna, bystrotok - 1 szt.
Nr 1

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Kanał Ulgi Nowa
Wieś

0+000

3+200

MZMiUW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna w km
0+200-3+200, stopień betonowy - 2 szt. Nr 1,
Nr 2

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Kanał Ulgi Bielany

0+000

2+050

MZMiUW Kraków

0+000

2+050

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna w km
0+250-2+050, próg betonowy - 1szt. Nr 1

PLRW200062132989

Macocha

Macocha (Macocha
Łęki)

0+000

11+100

MZMiUW Kraków

0+000

11+100

x

x

x

x

x

Lewy wał potoku Osiecki w
gm Osiek, w km 0+0000+788 - długość 788 m

opaska, umocnienie skarp i dna potoku,
stopień betonowy - 2 szt. Nr 1, Nr 2

opaska, ubezpieczenie dna i skarp koryta,
próg betonowy - 8 szt.: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr
4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8

Prawy wał Kanału Ulgi Nowa
Wieś w gm. Kęty, km 0+0000+739 - długość 739 m

Jaz betonowy stały km
3+276, Lewy wał potoku
Macocha Łęki w gm Kety, w
km 0+000-2+471 - długość
2471m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 4 szt. śluz
wałowych Prawy wał potoku
Macocha Łęki w gm Kęty, w
km 2+484-6+071 - długość
3590 m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 5 szt. śluz
wałowych Lewy wał potoku
Macocha Łęki w gm Kety, w
km 2+481-5+853 - długość
3372 m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz
wałowych Prawy wał potoku
Macocha Łęki w gm Kety, w
km 0+616-2+481 - długość
1865 m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz
wałowych Lewy wał potoku
Macocha Łęki w gm Kety, w
km 0+000-1+800 - długość
1800 m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz
wałowych Prawy wał potoku
Macocha Łęki w gm Kety, w
km 0+000-1+413 - długość
1413 m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz
wałowych Prawy wał potoku
Macocha Łęki w gm Osiek, w
km 0+000-0+616 - długość
616 m
Prawy wał potoku Macocha
Łęki w gm Osiek, w km
1+800-3+346 - długość 1546
m
Lewy wał potoku Macocha
Łęki w gm Osiek, w km
1+413-3+013 - długość 1600
m
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PLRW200062132989

Macocha

Bulówka

0+000

8+770

MZMiUW Kraków

0+000

8+770

x

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna koryta,
progi betonowe - 2 szt. Nr 1, Nr 2, stopień
betonowy - 1 szt. Nr 3

PLRW200062132989

Macocha

Szybówka

0+000

3+300

MZMiUW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

x

opaska, ubezpieczenie skarp i dna

opaska, ubezpieczenie skarp i dna, stopień
betonowy - 1 szt. Nr 1

Prawy wał potoku Bulówka
w gm. Kęty, km wału 0+0001+040 - długość 1040 m
Lewy wał potoku Bulówka w
gm. Kęty, km 0+000-2+159 długość 2159 m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
3 szt. śluz wałowych. Prawy
wał cofkowy potoku Bulówka
w gm. Kęty, km 0+000-0+170
- długość 107m. Lewy wał
cofkowy Bulówka w gm.
Kęty, km 0+000-0+342,
długość 342 m.

Prawy wał potoku Malecki w
gm. Kęty, km 0+000-1+005 długość 1005 m, wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj. 1 szt. śluz wałowych
Lewy wał potoku Malecki w
gm. Kety, km 0+000-2+007 długość 2007 m, wraz z
urządzeniami towarzyszącymi
tj. 3 szt. śluz wałowych
Prawy wał potoku Malecki w
gm. Kęty, km 1+800-2+170 długość 370 m

PLRW200062132989

Macocha

Malecki

0+000

12+270

MZMiUW Kraków

0+000

5+500

x

x

x

PLRW200026213369

Bachorz

Przypoka

14+800

17+700

MZMiUW Kraków

14+800

17+700

x

x

x

Jaz betonowy 12+235

Prawy wał potoku
Spytkowickiego w gm.
Spytkowice, km wału 0+0002+000- długość 2000 m, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 3szt. śluz wałowych oraz
Lewy wał potoku
Spytkowickiego w gm.
Spytkowice, km wału 0+0001+900- długość 1900 m, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 2szt. śluz wałowych

x

x

PLRW2000262135189

Bachówka (Potok
Spytkowicki)

Bachówka
(Spytkowicki)

0+000

6+300

MZMiUW Kraków

0+000

6+300

x

x

x

x

x

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wilgoszcz

0+000

3+000

MZMiUW Kraków

1+700

2+800

x

x

x

x

x
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Wisła od Skawy do
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Półwiejski

0+000

5+150

MZMiUW Kraków

0+000

3+000

x

x

Poz. 4055

x

x

x

umocnione dno i skarpy

Lewy wał potoku
Półwiejskiego w gm.
Brzeźnica, km wału 0+0000+900- długość 900 m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
1szt. śluzy wałowej oraz
Prawy wał potoku
Półwiejskiego w gm.
Brzeźnica, km wału 0+0000+800- długość 800 m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
2szt. śluz wałowych

Stopnie, progi, bystrza: 7szt., umocnione dno
i skarpy

Lewy wał potoku
Brzeźnickiego w gm.
Brzeźnica, km wału 0+0001+875- długość 1875 m, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 4szt. śluz wałowych oraz
Prawy wał potoku
Brzeźnickiego w gm.
Brzeźnica, km wału 0+0001+875- długość 1875 m, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 1szt. Śluzy wałowej

PLRW2000162135389
9

Brodawka

Brodawka
(Brzeźnicki)

0+000

13+600

MZMiUW Kraków

0+000

6+000

x

x

x

x

x

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Sosnowicki

0+000

5+000

MZMiUW Kraków

2+800

4+500

x

x

x

x

x

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Sosnówka

3+400

7+410

MZMiUW Kraków

6+500

7+010

x

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy
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Brodawka

Kossowski

0+000

4+500

MZMiUW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy
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Wisła od Skawy do
Skawinki

Kasztelan

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Kopytówka

2+250

7+650

MZMiUW Kraków

2+250

3+050

x

x

x

Brodawka

Tłuczański I

0+000

5+250

MZMiUW Kraków

2+000

3+000

x

x

x

Brodawka

Kamienicki

0+000

2+800

MZMiUW Kraków

0+500

2+000

x

x

x

Brodawka

Tłuczański II

0+000

2+400

MZMiUW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

Brodawka

Marcyporębski

0+000

3+300

MZMiUW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Sosnowicki I

0+000

1+900

MZMiUW Kraków

0+000

0+500

x

x

x

x

PLRW2000262135189

Bachówka (Potok
Spytkowicki)

Brzezina

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

PLRW2000262135189

Bachówka (Potok
Spytkowicki)

Spy1

0+000

1+300

MZMiUW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

PLRW2000262135189

Bachówka (Potok
Spytkowicki)

Spy2

0+000

1+700

MZMiUW Kraków

0+000

1+700

x

x

x

Cedron

Przytkowicki II

0+000

3+750

MZMiUW Kraków

0+800

2+300

x

x

x

x

Cedron

Przytkowicki I

0+000

5+000

MZMiUW Kraków

3+000

4+000

x

x

x

x

Cedron

Żarek

0+000

3+150

MZMiUW Kraków

0+000

2+200

x

x

x

Cedron

Bugajka

0+000

2+100

MZMiUW Kraków

0+000

0+500

x

x

x

PLRW2000162135389
9
PLRW2000162135389
9
PLRW2000162135389
9
PLRW2000162135389
9

PLRW2000122135689
9
PLRW2000122135689
9
PLRW2000122135689
9
PLRW2000122135689

umocnione dno i skarpy
x

x
x

x

x

x

x
x

umocnione dno i skarpy
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Cedron

Stronie

0+000

4+650

MZMiUW Kraków

0+000

2+314

x

x

x

x

x

Cedron

Cedron

6+272

29+072

MZMiUW Kraków

15+500

24+000

x

x

x

x

x

Cedron

Solczanka

0+000

5+420

MZMiUW Kraków

3+500

4+000

x

x

x

x

Cedron

Czerwony

0+000

3+570

MZMiUW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

Cedron

Bugajka I

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

Cedron

Paleczka

0+000

1+100

MZMiUW Kraków

0+000

0+700

x

x

x

Cedron

Ostrowiec

0+000

2+600

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

Cedron

Rzeczka

0+000

2+300

MZMiUW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Rzyczanka

0+000

4+700

MZMiUW Kraków

0+000

3+700

x

x

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Ryta

0+000

3+300

MZMiUW Kraków

0+000

1+340

x

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

PLRW2000122135689
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9
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9
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Wieprzówka

18+875

29+150

MZMiUW Kraków

18+875

29+150

x

x

x

x

x

x

Stopnie, progi, bystrza: 4 szt., umocnione
dno i skarpy

umocnione dno i skarpy

Zapora przeciwrumowiskowa
1+295, 1+800

stopnie, progi, bystrza: 61 szt., umocnione
dno i skarpy

Jaz kaskada 4+426, jaz
betonowy 2+920, jaz - stopień
8+300, zapora
przeciwrumowiskowa 24+520

Stopnie, progi, bystrza: 61 szt., umocnione
dno i skarpy

Jaz kaskada 4+426, jaz
betonowy 2+920, jaz - stopień
8+300, zapora
przeciwrumowiskowa 24+520
oraz Prawy wał potoku
Wieprzówka w gm. Wieprz,
km wału 0+000-0+300długość 300 m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
1szt. śluzy wałowej

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka

0+000

18+875

MZMiUW Kraków

0+000

18+875

x

x

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Bolęcinianka

0+000

5+100

MZMiUW Kraków

0+000

4+040

x

x

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Zagórnicki

0+000

4+350

MZMiUW Kraków

0+000

3+675

x

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Sułkowicki

0+000

5+150

MZMiUW Kraków

0+000

4+500

x

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Targaniczanka

0+000

10+300

MZMiUW Kraków

0+000

6+100

x

x

x

x

x

Stopnie, progi, bystrza: 40 szt., umocnione
dno i skarpy

PLRW200062132989
PLRW200062132989

Macocha
Macocha

Bulówka
Roczynka

9+200
0+000

15+400
5+300

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

9+200
0+000

15+170
5+300

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Stawki

0+000

6+500

MZMiUW Kraków

0+000

5+500

x

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Lendwak

0+000

3+150

MZMiUW Kraków

0+000

3+150

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Frydrychówka

0+000

12+350

MZMiUW Kraków

0+000

6+500

x

x

x

x

x

Jaz betonowy 7+430
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Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Krakowica

0+000

4+300

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Bobrek

0+000

7+200

MZMiUW Kraków

0+000

6+100

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Włosień

0+000

7+300

MZMiUW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Sfornica

0+000

5+150

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

PLRW200015213499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Rokowski

0+000

1+900

MZMiUW Kraków

0+000

1+900

x

x

x

PLRW2000122134789

Kleczanka

Wysoczanka

0+000

8+770

MZMiUW Kraków

3+000

8+000

x

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy
x
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Kleczanka

Kleczanka

0+000

20+500

MZMiUW Kraków

0+000

16+500

x

x

x

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez Klęczanki

Zbywaczówka

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Biadasówka

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

x
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Wieprzówka do
Targaniczanki

Brzezinka I

0+000

2+700

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Brzezinka II

0+000

1+800

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Jagódki

0+000

2+200

MZMiUW Kraków

0+000

0+700

x

x

x
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Kleczanka

Księży Las

0+000

2+400

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Młocki

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+430

x

x

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Pańska Góra

0+000

3+800

MZMiUW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Polanki

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

0+350

x

x

x

Kleczanka

Przymiarki

0+000

2+300

MZMiUW Kraków

0+000

0+400

x

x

x

Domaczka

Złota Górka

0+000

1+400

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

Choczenka

Meksyk

0+000

0+319

MZMiUW Kraków

0+000

0+319

x

x

x

x

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Czarczówka

2+571

5+271

MZMiUW Kraków

2+571

5+271

x

x

x

PLRW2000122134789
PLRW2000122132956
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PLRW200015213499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Zygodówka

0+000

5+250

MZMiUW Kraków

0+000

4+200

x

x

x

x

Jaz betonowy 0+440

x

x

umocnione dno i skarpy

Jaz betonowy 0+320

umocnione dno i skarpy

Jaz kaskada 2+320 i Prawy
wał potoku Kleczanka w gm.
Wadowice, km wału 0+0001+100- długość 1100 m oraz
Lewy wał potoku Kleczanka
w gm. Wadowice, km wału
0+000-0+600- długość 600 m

umocnione dno i skarpy

x

x

x

x

umocnione dno i skarpy

Prawy wał potoku
Zygodówka w gm. Tomice,
km wału 0+000-0+940długość 940 m oraz Lewy wał
potoku Zygodówka w gm.
Tomice, km wału 0+0000+350- długość 350 m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
1szt. śluzy wałowej
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Radoczanka

0+000

2+500

MZMiUW Kraków

0+000

2+500

x

x
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x

x

x

umocnione dno i skarpy

Prawy wał potoku
Radoczanka w gm. Tomice,
km wału 0+000-0+398długość 398 m oraz Lewy wał
potoku Radoczanka w gm.
Tomice, km wału 0+0000+364- długość 364 m

Lewy wał potoku Tomickiego
w gm. Tomice, km wału
0+000-0+200- długość 200 m
oraz Prawy wał potoku
Tomickiego w gm. Tomice,
km wału 0+000-0+408długość 408 m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
1szt. śluzy wałowej

PLRW200015213499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Tomicki

0+000

4+625

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x
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x
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umocnione dno i skarpy
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Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Witanowicki

0+000

4+375

MZMiUW Kraków

0+000

1+500
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x

x

x

umocnione dno i skarpy
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Kleczanka
Kleczanka
Kleczanka
Kleczanka

Barwałdzki
Chlewnica
Podżarek
Moskałówka
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0+000
0+000
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3+800
1+700
3+900

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
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0+000
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2+000
1+300
0+600
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x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
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Skawinka do Głogoczówki

Jastrząbka
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Jastrząbka

Banasiówka
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3+400

MZMiUW Kraków

0+000

0+700
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Jastrząbka

Grobówka
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3+300
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Kobylanka

Kobylanka
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Kobylanka

Bolechówka
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Młynówka
Młynówka
Młynówka
Młynówka
Młynówka
Młynówka
Młynówka
Młynówka
Młynówka
Młynówka
Młynówka

Rudnik (Kamyk)
Żakówka
Złotny Potok
Wolnik
Kopaliny I
Pole
Nowe Pole
Rosochatka
Wielkie Łąki
Czarnociny
Witkowice

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

7+640
3+100
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prawy wał rzeki Skawinka w
gm. Skawina, km wału
0+000-2+750 - długość 2750
m wraz z infrastruktuą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych, km
wału 3+500-4+200 - długośc
700 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1szt.
przepustów wałowych, km
wału 7+300-7+890 - długość
590 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych, km
wału 8+523-9+500 - długość
977 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych, km
włu 9+657-9+906 - długość
249 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych; lewy
wał rzeki Skawinka w gm.
Skawina: km wału 0+0001+673 - długośc 1673 m wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 2 szt. przepustów
wałowych, km wału 7+5508+460 - długość 910 m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
2 szt. przepustów wałowych,
km wąłu 9+027-9+350 długość 323 m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
tj. 3 szt. przepustów
wałowych

umocnienia skarp i dna
x

umocnienia skarp i dna

stopień - 3 szt., bystrze - 9 szt.., umocnienia
skarp i dna

prawy wał potoku
Głogoczówka w gm.
Myślenice km wału 0+0000+470 - długość 470 m, wraz
z infrastruktura towarzyszącą
tj. 3 szt. przepustów
wałowych

umocnienia skarp i dna
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jaz - 2szt. , prawy wał rzeki
Dłubnia w gm. Kraków, km
wału 0+000-1+832 - długość
1832 m, lewy wał rzeki
Dłubnia w gm. Kraków, km
wału 0+000-1+220 - długość
1220 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych,
zbiornik retencyjny Zesławice

stopień - 1 szt., umocnienia skarp i dna

prawy wał potoku Sosnówka
w gm. Skawina, km wału
0+000-2+476 - długość 2476
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych, lewy
wał potoku Sosnówka w gm.
Skawina, km wału 0+0002+475 - długość 2475 m wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 4 szt. przepustów
wałowych
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stopień - 1 szt., umocnienia skarp i dna
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stopień - 1szt., korekcja progowa,
umocnienia skarp i dna
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x
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umocnienia skarp i dna
umocnienia skarp i dna

x

umocnienia skarp i dna

prawy wał rzeki Wilga w gm.
Kraków, km wału 0+0001+240 - długość 1240 m;
lewy wał rzeki Wilga w gm.
Kraków, km wału 0+0001+015 - długość 1015 m
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prawy wał rzeki Serafa w gm.
Wieliczka km wału 0+0003+250 - długość 3250 m,
wraz z infrastruktura
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych, lewy
wał rzeki Serafa w gm.
Wieliczka km wału 0+0002+950 - długość 2950 m wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 2 szt. przepustów
wałowych
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x
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próg - 1 szt., umocnienia skarp i dna

umocnienia skarp i dna

prawy wał potoku Zabawka w
gm. Wieliczka, km wału
0+000-1+211 - długość
1211m, lewy wał potoku
Zabawka w gm. Wieliczka,
km wału 0+000-1+139 długość 1139 m
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stopień - 1 szt., umocnienie skarp i dna

prawy wał rzeki Sanka w gm.
Kraków i gm. Liszki km wału
0+000-4+459 - długość 4459
m, wraz z infrastruktura
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych, lewy
wał rzeki Sanka w gm.
Kraków i gm. Liszki km wału
0+000-4+371 - długość
4371m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 5 szt.
przepustów wałowych

umocnienie skarp i dna

zastawka - 2 szt., prawy wał
potoku Brzoskwinka w gm.
Liszki, km wału 0+000-0+330
- długość 330 m,lewy wał
potoku Brzoskwinka w gm.
Liszki, km wału 0+000-0+330
- długość 330 m
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prawy wał rzeki Rudawa w
gm. Kraków i gm. Zabierzów
km wału 0+000-10+646 długość 10646 m wraz z
infrastruktura towarzyszącą tj.
14 szt. przepustów wałowych,
lewy wał rzeki Rudawa w
gm. Kraków i gm. Zabierzów
km wału 0+000-9+595 długość 9595 m wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
16 szt. przepustów wałowych,
lewy wał rzeki Rudawa w gm.
Zabierzów km wału 0+0000+920 - długość 920 m

umocnienia skarp i dna

prawy wał potoku
Olszanickiego w gm. Kraków,
km wału 0+000-0+160 długość 160 m, lewy wał
potoku Olszanickiego w gm.
Kraków, km wału 0+0000+180 - długość 180 m

x

umocnienia skarp i dna

prawy wał potoku Rudno w
gm. Czernichów, km wału
0+000-1+068 - długość 1068
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych, lewy
wał potoku Rudno w gm.
Czernichów, km wału 0+0001+162 - długość 1162 m wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 1 szt. przepustów
wałowych

umocnienia skarp i dna
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prawy wał rzeki Białucha w
gm. Kraków, km wału 0+0000+838 - długość 838 m, lewy
wał rzeki Białucha w gm.
Kraków, km wału 0+0000+783 - długość 783 m
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Szreniawa od Piotrówki do
ujścia
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prawy wał potoku
Kościelnickiego w gm.
Kraków, km wału 0+0003+161 - długość 3161m wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 3 szt. przepustów
wałowych, lewy wał potoku
Kościelnickiego w gm.
Igołoma-Wawrzeńczyce, km
wału 0+000-3+020 - długość
3020 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych

stopień - 4 szt., umocnienia skarp i dna

prawy wał potoku Struga
Rusiecka w gm. Kraków, km
wału 3+161-5+250 - długość
2089 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych

umocnienia skarp i dna

prawy wał rzeki Szreniawa w
gm. Koszyce, km wału
0+000-2+420 - długość 2420
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych, lewy
wał rzeki Szreniawa w gm.
Koszyce, km wału 0+0000+960 - długość 960 m

umocnienia skarp i dna
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Makówka
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prawy wał potoku Ścieklec w
gm. Proszowice, km wału
0+000-2+800 - długość 2800
m , lewy wał potoku Ścieklec
w gm. Proszowice, km wału
0+000-0+2+800 - długość
2800 m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych

umocnienia skarp i dna
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umocnienia skarp i dna

bystrotok - 1 szt., umocnienia skarp i dna

x

stopień - 1 szt., zastawka - 1szt., umocnienia
skarp i dna

umocnienia skarp i dna
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prawy wał rzeki Nidzica w
gm. Koszyce, km wału
0+000-2+100 - długość 2100
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych, jaz 1szt
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Mierzawa do Cieku od
Gniewięcina

Mierzawa

63+356

68+590

MZMiUW Kraków

63+356

68+590

x

x

x

PLRW20006216616

Mierzawa do Cieku od
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stopień - 2 szt., umocnienia skarp i dna

x

x

umocnienia skarp i dna

x

prawy wał potoku Drwinka w
gm. Niepołomice km wału
10+210-14+730 - długość
4520 m, wraz z infrastruktura
towarzyszącą tj. 6 szt.
przepustów wałowych, lewy
wał potoku Drwinka w gm.
Niepołomice km wału
10+510-14+600 - długość
4090m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych

umocnienia skarp i dna

prawy wał potoku Podłężanka
w gm. Niepołomice km wału
0+000-2+700 - długość 2700
m, wraz z infrastruktura
towarzyszącą tj. 1szt.
przepustów wałowych, lewy
wał potoku Podłężanka w gm.
Wieliczka km wału 0+0002+850 - długość 2850 m wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 2 szt. przepustów
wałowych
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15+660

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp i dna
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PLRW200062138929

Królewski Potok
Królewski Potok

Zborówek
Ryje

0+000
0+000

2+130
1+535

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

2+130
1+535

x
x

x
x

x

x
x

x
x
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Królewski Potok

Trąbecki

0+000 1+930

0+750 2+450

MZMiUW Kraków

0+000
1+930

0+750
2+450

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp i dna
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Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Stradomka

0+000

0+750

MZMiUW Kraków

0+000

0+750

x

x

x

x
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Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Podgrodzie

0+000

2+050

MZMiUW Kraków

0+000

2+050

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka

23+425

34+695

MZMiUW Kraków

23+425

34+695

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Podlubomierz

0+000

1+903

MZMiUW Kraków

0+000

1+903

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Dzielce

0+000

2+478

MZMiUW Kraków

0+000

2+478

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Gruszów

0+000

4+378

MZMiUW Kraków

0+000

4+378

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Czyżyk

0+000

0+560

MZMiUW Kraków

0+000

0+560

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Gruszek

0+000

0+570

MZMiUW Kraków

0+000

0+570

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Mierzeń

0+000

0+986

MZMiUW Kraków

0+000

0+986

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Mogiłka

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

umocnienia skarp i dna

umocnienia skarp i dna
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PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Sawka

0+000

3+640

MZMiUW Kraków

0+000

3+640

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Moczury

0+000

2+520

MZMiUW Kraków

0+000

2+520

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Nadedwór

0+000

1+410

MZMiUW Kraków

0+000

1+410

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Bucze

0+000

1+065

MZMiUW Kraków

0+000

1+065

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Bigorzówka

0+000

2+020

MZMiUW Kraków

0+000

2+020

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Poręba

0+000

1+292

MZMiUW Kraków

0+000

1+292

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Brzezinka

0+000

2+750

MZMiUW Kraków

0+000

2+750

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Komorniki

0+000

2+750

MZMiUW Kraków

0+000

2+750

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Kobyle

0+000

1+660

MZMiUW Kraków

0+000

1+660

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Olszyny

0+000

1+620

MZMiUW Kraków

0+000

1+620

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Nalesie

0+000

2+565

MZMiUW Kraków

0+000

2+565

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Dąbie

0+000

2+680

MZMiUW Kraków

0+000

2+680

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Poddąbie

0+000

1+512

MZMiUW Kraków

0+000

1+512

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Naddąbie

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Brzegowy

0+000

0+807

MZMiUW Kraków

0+000

0+807

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Doły

0+000

1+350

MZMiUW Kraków

0+000

1+350

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Kolawa

0+000

0+980

MZMiUW Kraków

0+000

0+980

x

x

x

x
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Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Niwa

0+000

1+450

MZMiUW Kraków

0+000

1+450

x

x

x

x
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Dopływ spod Zagórzan

Dzialski

0+000

8+590

MZMiUW Kraków

0+000

8+590

x

x

x

x

PLRW2000621387929

Dopływ spod Zagórzan

Czarny Las

0+000

3+750

MZMiUW Kraków

0+000

3+750

x

x

x

x

umocnienia skarp i dna
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Dopływ spod Zagórzan

Zajedle

0+000

1+730

MZMiUW Kraków

0+000

1+730

x

x

x

x

umocnienia skarp i dna
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Dopływ spod Zagórzan
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok
Niżowski Potok

Nalas
Kuniczanka
Sułówka
Niżowa
Wola Dobranowska
Grajów 1
Wolniki
Grajów
Dobranowiczka
Zagórzanka
W Łąkach
Wielkie Pole

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+950
2+000
10+560
2+035
1+470
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1+170
0+965
2+375
3+135
1+045
0+960
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MZMiUW Kraków
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PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Krzyworzeka

0+000

16+412

MZMiUW Kraków

0+000

16+412

x
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x
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PLRW2000122138749
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Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
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Krzyworzeka

Olszynka
Rokitka
Kozieniec
Tuszyna
Chełm
Siniawa

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
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1+440
0+910
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umocnienia skarp i dna
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x
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umocnienia skarp i dna
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PLRW200002138599
PLRW200002138599
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Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
Krzyworzeka
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Krzyworzeka
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Krzyworzeka
Krzyworzeka
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Wierzysko
Zastępa
Lemiesz
Zajazd
Wzory I
Zarębki
Wzory II
Sarnik
Grodzisko
Lipnik
Czernin
Czerwin
Kąty
Kretówki
Granice
Dział I
Dział II
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Sikornica
Pałączki
Sobówka
Gazdówka
Kusówka
Kobielnik
Wilkówka
Lisówka
Twardosz
Wolnica
Byszyce
Bycze
Byk
Brzezówka
Burletka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+425
2+500
3+200
0+815
0+950
2+475
1+770
2+945
1+900
8+090
4+960
2+330
1+370
3+260
4+910
1+880
0+920
2+200
1+600
2+040
1+950
2+210
1+520
1+000
2+500
0+800
0+700
1+025
0+850
4+875
2+900
1+700
1+122
4+590
2+860
0+740
0+670
2+450
1+350

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+425
2+500
3+200
0+815
0+950
2+475
1+770
2+945
1+900
8+090
4+960
2+330
1+370
3+260
4+910
1+880
0+920
2+200
1+600
2+040
1+950
2+210
1+520
1+000
2+500
0+800
0+700
1+025
0+850
4+875
2+900
1+700
1+122
4+590
2+860
0+740
0+670
2+450
1+350

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

Osieczański

0+000

1+170

MZMiUW Kraków

0+000

1+170

x

x

x

x

stopień - 1 szt., umocnienia skarp i dna
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Raba od Skomielnianki do
Zb. Dobczyce

San

0+000

3+165

MZMiUW Kraków

0+000

3+165

x

x

x

x

umocnienia skarp i dna

Drwinka z dopływami

Chobot Olszyny

0+000

4+660

MZMiUW Kraków

0+000

4+660

x

x

x

x

x

Drwinka z dopływami

Bieńkowski

0+000

6+000

MZMiUW Kraków

0+000

6+000

x

x

x

x
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9
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9
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9

Drwinka z dopływami

Drwinka

0+000

13+150

MZMiUW Kraków

0+000

13+150

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

lewy wał potoku Drwinka w
gm. Drwinia, km wału 0+00012+890, prawy wał potoku
Drwinka w gm. Drwinia, km
wału 0+000-12+670- długość
ogółem 25560 m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
25 szt. przepustów wałowych
i 1 szt. przepompowni.
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PLRW200016213944

Drwinka z dopływami

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Gróbka do Potoku
Okulickiego

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
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Strumień

Kanał Zatocki
(Zatocki)

Jodłowski

0+000

0+000

3+650

10+000

9+020

5+040

MZMiUW Kraków

MZMiUW Kraków

MZMiUW Kraków

0+000

0+000

3+650

10+000

9+020

5+040

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

lewy wał potoku Strumień w
gm. Drwinia, km wału 0+0001+560, prawy wał potoku
Strumień w gm. Drwinia, km
wału 0+000-1+870- długość
ogółem 3430m, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą tj.
12 szt. przepustów wałowych.

x

lewy wał potoku Zatocki w
gm. Bochnia, km wału
0+000-1+676, prawy wał
potoku Zatocki w gm.
Bochnia, km wału 0+0001+674 - długośc ogółem
3350m, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 5 szt.
przepustów wałowych.

x

lewy wał potoku
Jodłowskiego w gm.
Rzezawa, km wału 0+0000+650, prawy wał potoku
Jodłowskiego w gm.
Rzezawa, km wału 0+0000+160 - długość ogółem 810
m

lewy i prawy wał potoku
Okulickiego w gm. Rzezawa,
km wału 0+000-0+600 długość ogółem 1200m, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
tj. 4 szt. przepustów
wałowych

Wyrwa ( Okulicki )

0+000

11+620

MZMiUW Kraków

0+000

11+620

x

x

x

x

x

Uszwica do Niedźwiedzia

Kopaliny

0+000

3+150

MZMiUW Kraków

0+000

3+150

x

x

x

x

x

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok Kobylecki
(Kobylecki)

0+000

4+550

MZMiUW Kraków

0+000

4+550

x

x

x

x

PLRW200019213969

Uszwica od Niedźwiedzia
do ujścia

Uszwica

0+000

54+395

MZMiUW Kraków

0+000

54+395

x

x
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Uszwica do Niedźwiedzia

Uszwica

54+395

67+115

MZMiUW Kraków

54+395

67+115

x

x

x

x

x

umocnienia skarp, stopień 15 szt.

x

x

umocnienia skarp, gurt szt 6

x

x

umocnienia skarp, opaski - 5738 m

lewy wał rzeki Uszwica w
gm. Szczurowa, Borzęcin km wału 0+000-14+100, wraz
z infrastrukturą towarzyszacą
tj. 5 szt przepustów wałowych
, prawy wał rzeki Uszwica w
gm. Szczurowa - km wału
0+000-19+400 wraz z
infrastrukturą towarzyszacą
tj. 9 szt przepustów wałowych
i 1 szt przepompowni
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Gróbka od Potoku
Okulickiego (bez Potoku)
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Gróbka

Gróbka

9+120

9+120

38+500

38+500

MZMiUW Kraków

MZMiUW Kraków

9+120

9+120

38+500

38+500

x

x
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x

x

x

x

x

x

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Potok Krzeczowski
(Krzeczowski)

0+000

5+850

MZMiUW Kraków

0+000

5+850

x

x

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Ulga

0+000

1+650

MZMiUW Kraków

0+000

1+650

x

x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

Piekarski (
Wieniawski )

0+000

2+250

MZMiUW Kraków

0+000

2+250

x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

Borowianka

0+000

8+240

MZMiUW Kraków

0+000

8+240

x

PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia

Górzański
Leksandrówka
Potok k. Szkoły

0+000
3+600
0+000

5+750
18+330
0+250

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
3+600
0+000

5+750
18+330
0+250

x
x
x

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Potok spod
Jodłowskiej Góry

0+000

1+470

MZMiUW Kraków

0+000

1+470

x

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Potok Kiebło

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

Księży ( Potok
Duży Potok )

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

PLRW2000122139669
PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia

Poto pod Herodem
Potok Zadebrze

0+000
0+000

1+300
1+350

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

1+300
1+350

x
x

x
x

x

x

umocnienia skarp : stopień 19 szt.

lewy wał potoku Gróbka w
gm. Rzezawa i gm. Bochnia,
km wału 7+700-24+900,
prawy wał potoku Gróbka w
gm. Rzezawa i gm. Bochnia,
km wału 10+760-25+720 długość ogółem 32160m,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 67 szt.
przepustów wałowych

lewy wał potoku Krzeczowski
w gm. Bochnia, km wału
0+000-1+040, prawy wał
potoku Krzeczowski w gm.
Bochnia, km wału 0+0001+070 - długość ogółem
2110, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych.

PLRW200016213944

x

umocnienia skarp : stopień 19 szt.

lewy wał potoku Gróbka w
gm. Rzezawa i gm. Bochnia,
km wału 7+700-24+900,
prawy wał potoku Gróbka w
gm. Rzezawa i gm. Bochnia,
km wału 10+760-25+720 długość ogółem 32160m,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 67 szt.
przepustów wałowych

x

lewy i prawy wał potoku Ulga
w gm. Rzezawa, km wału
0+000-1+650 - długość
ogółem 3300m.

x

x

x

x

umocnienia skarp : opaski 520mb

x

x

umocnienia skarp : opaski 1000m

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia

Potok k. Berety
Potok Winkiel
Potok k. Tartaku

0+000
0+000
0+000

1+750
0+750
1+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+750
0+750
1+000

x
x
x

x
x
x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok spod
Dominicznej Góry

0+000

0+400

MZMiUW Kraków

0+000

0+400

x

x

PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia

Potok Jędraski
Potok k.Piekarni
Potok pod Kuckiem
Potok k. Durbasa

0+000
0+000
0+000
0+000

0+400
1+100
0+900
1+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

0+400
1+100
0+900
1+000

x
x
x
x

x
x
x
x

PLRW2000122139669
PLRW2000122139669
PLRW2000122139669

x

lewy i prawy wał potoku
Babica w gm. Miasto
Bochnia, km wału 0+0001+241- długość ogółem
2482m, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych

PLRW2000162138994

Babica

Babica

0+000

6+240

MZMiUW Kraków

0+000

6+240

x

x

x

x

PLRW2000192138999
9

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia

Potok Proszowski
(Proszowski)

0+000

8+600

MZMiUW Kraków

0+000

8+600

x

x

x

x

x

PLRW2000192138999
9

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia

CSK

0+000

4+860

MZMiUW Kraków

0+000

4+860

x

x

x

x

x

PLRW2000192138999
9

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia

Czyrzyczka (
Czyżyczka)

0+000

3+490

MZMiUW Kraków

0+000

3+490

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka

0+750

23+425

MZMiUW Kraków

0+750

23+425

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Stradomka

0+750

23+425

MZMiUW Kraków

0+750

23+425

x

PLRW2000262138998

Młynówka

Młynówka

0+000

5+300

MZMiUW Kraków

0+000

5+300

x

x

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp : jaz 1 szt., rampa-bystrze
- 2 szt., opaski - 15083 m

lewy wał rzeki Stradomka w
gm. Łapanów, km wału
0+000-1+720 oraz km wału
0+000-0+520, prawy wał
rzeki Stradomka w gm.
Łapanów, km wału 0+0000+150, - długość ogółem
2390m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 10 szt.
przepustów wałowych

umocnienia skarp : jaz 1 szt., rampa-bystrze
- 2 szt., opaski - 15083 m

lewy wał rzeki Stradomka w
gm. Łapanów, km wału
0+000-1+720 oraz km wału
0+000-0+520, prawy wał
rzeki Stradomka w gm.
Łapanów, km wału 0+0000+150, - długość ogółem
2390m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 10 szt.
przepustów wałowych
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lewy wał potoku
Kobyleckiego w gm.
Łapanów, km wału 0+0000+155, prawy wał potoku
Kobyleckiego w gm.
Łapanów, km wału 0+0000+200 - długość ogółem
355m, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów walowych

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Potok Kobylecki
(Kobylecki)

0+000

2+800

MZMiUW Kraków

0+000

2+800

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

0+000

7+500

MZMiUW Kraków

0+000

7+500

x

x

x

umocnienia skarp, stopień 4 szt., opaski 2675 m

PLRW2000122138849

Tarnawka

Przeginia
(Pluskawka)

0+000

8+520

MZMiUW Kraków

0+000

8+520

x

x

x

umocnienia skarp : stopień 6 szt., opaski
2655 m

PLRW2000122138849

Tarnawka

Rdzawka

0+000

7+300

MZMiUW Kraków

0+000

7+300

x

x

PLRW2000122138889
9

Polanka

Wichracz

0+000

3+500

MZMiUW Kraków

0+000

3+500

x

PLRW2000162138989

Potok Łapczycki

Potok Łapczycki
(Łapczycki)

0+000

6+400

MZMiUW Kraków

0+000

6+400

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Kamionka

0+000

3+380

MZMiUW Kraków

0+000

3+380

PLRW2000122138869

Potok Trzciański

Podkosówka

0+000

5+670

MZMiUW Kraków

0+000

PLRW2000122138889
9

Polanka

Polanka

0+000

16+540

MZMiUW Kraków

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Sanka

0+000

4+300

PLRW2000122138729
PLRW2000122138849

Młynówka
Tarnawka

Młynówka
Potok Boczów

0+000
0+000

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Potok k.
Magdziarza

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

PLRW2000162138989
PLRW2000162138989

x

x

x

x

x

umocnienia skarp, stopień 20 szt., opaski
3172m

x

x

x

umocnienia skarp, stopień 19 szt.

x

x

x

umocnienia skarp ; stopień 3 szt., jaz 1 szt.,
opaski 1979m

x

x

x

umocnienia skarp : stopień 19 szt., opaski1670m

5+670

x

x

x

umocnienia skarp : stopień 9 szt., opaski
2710m,

0+000

16+540

x

x

x

MZMiUW Kraków

0+000

4+300

x

x

x

1+760
0+750

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

1+760
0+750

x
x

x
x

x
x

x

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

Potok Beczka

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

Potok Łapczycki
Potok Łapczycki

Potok Trzonia
Potok Gierczycki

0+000
0+000

1+300
1+800

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

1+300
1+800

x
x

x
x

x
x

x

PLRW2000192138999
9

Raba od Zb. Dobczyce do
ujścia

Potok Siedlecki

0+000

3+500

MZMiUW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Potok Nadole

0+000

0+460

MZMiUW Kraków

0+000

0+460

x

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Potok k.
Krawczyka

0+000

2+620

MZMiUW Kraków

0+000

2+620

x

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Potok Łapanowski

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Potok Pustka

0+000

0+500

MZMiUW Kraków

0+000

0+500

x

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Potok Dworski

0+000

1+400

MZMiUW Kraków

0+000

1+400

x

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Cichawka ( Potok
Kacza Góra )

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Potok Sieradzka

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Potok Chrostówka

0+000

0+600

MZMiUW Kraków

0+000

0+600

x

x

PLRW2000122138889
9

Polanka

Potok
Pogwizdowianka

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

x

x

x
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Polanka

Potok Zawadka

0+000

1+300

MZMiUW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

Polanka

Potok Olchawianka

0+000

4+500

MZMiUW Kraków

0+000

4+500

x

x

x

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Potok spod Krasnej
Góry

0+000

0+700

MZMiUW Kraków

0+000

0+700

x

x

PLRW2000142138899

Stradomka od Tarnawki do
ujścia

Potok k.Hexe

0+000

1+530

MZMiUW Kraków

0+000

1+530

x

x

PLRW200012218489

Czarny Potok

Czarny Potok

0+000

5+690

MZMiUW Kraków

0+000

5+690

x

x

x

x

PLRW2000172139676

Borowa Struga

Borowa Struga

0+000

6+860

MZMiUW Kraków

0+000

6+860

x

x

x

x

PLRW2000122139669
PLRW200021213999

Uszwica do Niedźwiedzia
Wisła od Raby do Dunajca

Domanie
Drwień

0+000
0+000

2+900
6+142

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

2+900
6+142

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

PLRW200019213949

Gróbka od Potoku
Okulickiego (bez Potoku)

Gróbka

0+000

9+120

MZMiUW Kraków

0+000

9+120

x

PLRW2000262139949

Kanał Jadownicki

JadownickoPojawski

9+000

14+650

MZMiUW Kraków

9+000

14+650

x

PLRW2000172139989

Kisielina

Kisielina

32+312

43+670

MZMiUW Kraków

32+312

43+670

x

PLRW2000262139689

Ulga Uszewska z Kortnicą

Korytnica

0+000

7+900

MZMiUW Kraków

0+000

7+900

x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

Leksandrówka

0+000

3+600

MZMiUW Kraków

0+000

3+600

x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

Niedźwiedź

0+000

18+600

MZMiUW Kraków

0+000

18+600

x

PLRW2000172139489

Uszewka

Podszumin

0+000

8+200

MZMiUW Kraków

0+000

8+200

x

PLRW2000172139489

Uszewka

Przyrowicie
Stawiska

0+000

14+500

MZMiUW Kraków

0+000

14+500

x

x

x

x

x

x

PLRW2000262139689
PLRW2000172139489

Ulga Uszewska z Kortnicą
Uszewka

Strumień
Szczepanowski

0+000
0+000

3+600
1+340

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

3+600
1+340

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

lewy wał potoku Borowa
Struga w gm. Borzęcin - km
wału 0+000-3+600, wraz z
infrastruktura towarzyszacą
tj. 4 szt przepustów wałowych
, prawy wał potoku Borowa
Struga w gm. Borzęcin - km
wału 0+000-3+600wraz z
infrastruktura towarzyszacą
tj. 4 szt przepustów wałowych

umocnienia skarp stopień wodny szt. 2,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp, gurt szt 5

x

x

x

x

x

umocnienia skarp, gurt szt 15, stopień wodny
szt 2

x

x

x

x

x

umocnienia skarp stopień wodny szt 1

lewy wał potoku Gróbka w
gm. Szczurowa - km wału
0+000-7+700, wraz z
infrastrukturą towarzyszacą
tj. 9 szt przepustów wałowych
, prawy wał potoku Gróbka w
gm. Szczurowa - km wału
0+000-10+760 wraz z
infrastrukturą towarzyszacą
tj. 17 szt przepustów
wałowych i 1 szt
przepompowni

umocnienia skarp, gurt szt 4

x

umocnienia skarp stopień wodny szt 3

prawy wał potoku
Przyrowicie Stawiska w gm.
Szczurowa - km wału 0+0001+450
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Ulga Borowej
Strugi

Ulga Uszewki

Uszewka

0+000

0+000

0+000

6+150

3+600

23+155

MZMiUW Kraków

MZMiUW Kraków

MZMiUW Kraków

0+000

0+000

0+000

6+150

3+600

23+155

x

x

x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

Uszwica

0+000

54+395

MZMiUW Kraków

0+000

54+395

x

PLRW200019213949

Gróbka od Potoku
Okulickiego (bez Potoku)

Uście Solne

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

PLRW2000172139676

Borowa Struga

Wróblówka

0+000

4+460

MZMiUW Kraków

0+000

4+460

x

x

x

x

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

prawy wał potoku Ulga
Borowej Strugi w gm.
Szczurowa - km wału 0+0002+340 wraz z infrastrukturą
towarzyszacą tj.2 szt
przepustów wałowych

x

lewy wał potoku Ulga
Uszewki w gm. Szczurowa km wału 0+000-3+420, prawy
wał potoku Ulga Uszewki w
gm. Szczurowa - km wału
0+000-3+400 wraz z
infrastrukturą towarzyszacą
tj. 2 szt przepustów wałowych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000172139469

Młynówka (Dopływ spod
Buczkowa)

Wrzępski

0+000

6+960

MZMiUW Kraków

0+000

6+960

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122139669
PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia
Uszwica do Niedźwiedzia

Kowalówka
W Gosprzydowej 1

0+000
0+000

5+000
2+640

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

5+000
2+640

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW2000122139669

Uszwica do Niedźwiedzia

W Gosprzydowej
Boczny 2

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp stopień wodny szt 7

lewy wał potoku Uszewka w
gm. Szczurowa - km wału
0+000-9+765, wraz z
infrastrukturą towarzyszacą
tj. 9 szt przepustów wałowych
, prawy wał potoku Uszewka
w gm. Szczurowa - km wału
0+000-9+840 wraz z
infrastrukturą towarzyszacą
tj. 11szt przepustów
wałowych i 1 szt
przepompowni

umocnienia skarp, gurt szt 6

lewy wał rzeki Uszwica w
gm. Szczurowa, Borzęcin km wału 0+000-14+100, wraz
z infrastrukturą towarzyszacą
tj. 5 szt przepustów wałowych
, prawy wał rzeki Uszwica w
gm. Szczurowa - km wału
0+000-19+400 wraz z
infrastrukturą towarzyszacą
tj. 9 szt przepustów wałowych
i 1 szt przepompowni

prawy wał potoku Wrzępski
w gm. Szczurowa - km wału
0+000-1+450 wraz z
infrastrukturą towarzyszacą
tj. 1 szt przepustów wałowych
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0+000 - 16+193 (16,193km)
wraz z infrastrukturą: 16 szt.
przepustów wałowych

ubezpieczenie stopy skarp

Prawy wał Ulgi w km 0+000 5+570 (5,57 km) wraz z
infrastrukturą: 6 szt.
przepustów wałowych

ubezpieczenie stopy skarp

prawy wał Zabawskiego w
km 0+000 - 0+600 (0,60 km)
wraz z infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Zabawskiego w km
0+000 - 0+600 (0,60 km)
wraz z infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
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prawy wał Breńki w km
0+000 - 4+250 4,25 km) wraz
z infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Breńki w km
0+000 - 4+230 (4,23 km)
wraz z infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych
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ubazpieczenie skarp i dna
stopnie w km: 0+600 0+620 0+640 0+670
0+860 0+900 0+955 1+000 1+050 +100
1+160 1+200 1+260 1+310 1+410 1+450
1+500 1+600 1+650 1+700 1+750 1+805
1+850 1+910 1+960 2+010 2+060 2+110
2+160 2+210 2+260 2+290 2+320 2+350
2+380 2+460 2+500 2+530 2+570 2+610
2+650 2+745 2+770 2+805 2+845 2+885
2+920 2+967 3+005 3+045 3+080 3+120
3+170 3+205 3+255 3+300 3+336 3+370
3+405 3+445 3+495 3+530

x

ubezpieczenie stopy skarp

lewy wał Żabnica-Breń w km
0+650 - 2+160 (2,20 km)
wraz z infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
prawy wał Żabnica-Breń w
km 1+570 - 2+760 (1,118 km)

ubezpieczenie stopy skarp

lewy wał Żabnica-Breń w km
10+890 - 36+950 (26,06 km)
wraz z infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych oraz 4
szt przepompowni
prawy wał Żabnica-Breń w
km 11+330 - 37+250 25,92
km) wraz z infrastrukturą: 11
szt. przepustów wałowych 3
szt przepompowni
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ubezpieczenie stopy skarp
stopnie w km 4+150, 6+785, 6+880, 7+620

lewy wał Żabnica-Breń w km
10+890 - 36+950 (26,06 km)
wraz z infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych oraz 4
szt przepompowni
prawy wał Żabnica-Breń w
km 11+330 - 37+250 25,92
km) wraz z infrastrukturą: 11
szt. przepustów wałowych 3
szt przepompowni

lewy wał Dęby w km 0+000 4+390 ( 4,39 km) wraz z
infrastrukturą: 8 szt.
przepustów wałowych
prawy wał Dęby w km 0+000
- 3+770 ( 3,77 km) wraz z
infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych

lewy wał Łosia w km 0+000 1+210 ( 1,12 km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych

lewy wał Nieczajki w km
0+000 - 4+260 ( 4,26 km)
wraz z infrastrukturą: 6 szt.
przepustów wałowych
prawy wał Nieczajki w km
0+000 - 4+260 ( 4,26 km)
wraz z infrastrukturą: 8 szt.
przepustów wałowych
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lewy wał Upustu w km 0+920
- 10+250 ( 9,33 km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
prawy wał Upustu w km
1+130 - 10+250 ( 9,12 km)
wraz z infrastrukturą: 6 szt.
przepustów wałowych

lewy wał Wielopólki w km
0+000 - 1+850 ( 1,85 km)
wraz z infrastrukturą: 2 szt.
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prawy wał Wielopólki w km
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km 0+000 - 0+870 (0,87 km)
wraz z infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Brzozowianki w
km 0+000 - 0+800 (0,80 km)
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lewy wał Charzewianki w km
0+000 - 0+700 (0,70 km)

prawy wał Lubinki w km
0+000 - 0+300 (0,30 km)
wraz z infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Lubinki w km
0+000 - 0+250 (0,25 km)
wraz z infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych

prawy wał Milówki w km
0+000 - 2+000 (2,00 km)
Lewy wał Milówki w km
0+000 - 2+000 (2,00 km)
wraz z infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych
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prawy wał Paleśnianki w km
0+000 - 1+024 (1,024 km)
wraz z infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Paleśnianki w km
0+000 - 1+000 (1,00 km)
wraz z infrastrukturą: 3 szt.
przepustów wałowych
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Stopnie w km 0+680, 0+720, 1+040, 1+270,
1+500, 1+720
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1+110, 1+190, 1+270 , 1+350, 1+430,
1+510, 1+590, 1+670,

x

PLRW200012214756

Rudzianka

Rudzanka

0+000

6+500

MZMiUW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

PLRW200012214756

Rudzianka

Rudzanka

0+000

6+500

MZMiUW Kraków

2+500

6+500

x

x

x

x

x

x

Stopień w km 2+560
zapory p. rumowiskowe w km: 3+450,
3+800, 4+060, 4+410

PLRW200014214899

Biała od Rostówki do ujścia

Rychwałdzianka

0+000

4+740

MZMiUW Kraków

0+000

4+740

x

x

x

x

x

zapory p. rumowiskowe w km 1+540, 2+350,
3+450, 3+680

prawy wał Rudzanki w km
0+000 - 1+330 (1,33 km)
Lewy wał Rudzanki w km
0+000 - 1+330 (1,33 km)
wraz z infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych
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prawy wał Więckówki w km
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wraz z infrastrukturą: 1 szt.
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Lewy wał Więckówki w km
0+000 - 2+200
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ubezpieczenie skarp i dna
stopień w km 1+340
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wały zbiornika
akumulacyjnego (polderu) w
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prawy wał Wolanki w km
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przepustów wałowych
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x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW200014214899

Biała od Rostówki do ujścia

Bez nazwy
dz. nr 654 Koszyce
Małe

0+000

3+090

MZMiUW Kraków

0+000

3+090

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122148729
PLRW2000122147729
PLRW2000122147729

Karwodrzanka
Brzozowianka
Brzozowianka

Od Zalasowej
Książe
Moszczenica

0+000
0+000
0+000

4+220
1+925
2+700

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

4+220
1+925
2+700

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW200012214789

Więckówka

Lednica Górna
Rudka

0+000

1+100

MZMiUW Kraków

0+000

1+100

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200012214789

Więckówka

Mizerówka

0+000

1+180

MZMiUW Kraków

0+000

1+180

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 141 Polichty

0+000

1+030

MZMiUW Kraków

0+000

1+030

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 448 Gromnik

0+000

2+035

MZMiUW Kraków

0+000

2+035

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 68, 181
Zborowice

0+000

2+100

MZMiUW Kraków

0+000

2+100

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000122148549

Jastrzębianka

Bez nazwy
dz. nr 412 Bruśnik

0+000

4+070

MZMiUW Kraków

0+000

4+070

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 230 Polichty

0+000

1+160

MZMiUW Kraków

0+000

1+160

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Kipsznianka
Bez nazwy
dz. nr 406 Polichty

0+000

0+840

MZMiUW Kraków

0+000

0+840

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200012214889

Wątok

Białka
Korzeń

0+000

7+250

MZMiUW Kraków

0+000

1+450

x

x

x

x

x

x

PLRW200012214889

Wątok

Białka
Korzeń

0+000

7+250

MZMiUW Kraków

2+800

7+250

x

x

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

Bartne

0+000

1+820

MZMiUW Kraków

0+000

1+820

x

x

x

x

zapora w km 1+450 wraz z
zbiornikiem retencyjnym
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PLRW200012218256
PLRW2000122182769

Bielanka
Libuszanka

Bielański
Bocheński

0+000
0+000

1+600
2+150

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

PLRW2000122182769

Libuszanka

Bocheński

0+000

2+150

MZMiUW Kraków

0+210

PLRW2000122182769
PLRW200012218219
PLRW200012218219

Libuszanka
Ropa do zb. Klimkówka
Ropa do zb. Klimkówka

Bocheński
Bucznik
Cegiełka

0+000
0+000
0+000

2+150
2+940
2+320

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

PLRW2000122182749

Moszczanka

Cmentarny

0+000

1+940

PLRW2000122182749

Moszczanka

Cmentarny

0+000

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa wg
Rozp. RM)

PLRW2000122182729

Kobylanka

PLRW2000122182729

x
x

x
x

1+280

x

x

1+280
0+000
0+000

2+150
2+940
2+320

x
x
x

x
x
x

MZMiUW Kraków

0+000

0+370

x

x

1+940

MZMiUW Kraków

0+370

1+940

x

0+000

8+250

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

Kobylanka
(Dominikowa wg
Rozp. RM)

0+000

8+250

MZMiUW Kraków

1+200

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa wg
Rozp. RM)

0+000

8+250

MZMiUW Kraków

2+200

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa wg
Rozp. RM)

0+000

8+250

MZMiUW Kraków

3+600

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa wg
Rozp. RM)

0+000

8+250

MZMiUW Kraków

3+756

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa wg
Rozp. RM)

0+000

8+250

MZMiUW Kraków

5+204

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa wg
Rozp. RM)

0+000

8+250

MZMiUW Kraków

6+950

PLRW200012218269

Sękówka

Dragaszówka

0+000

2+470

MZMiUW Kraków

PLRW200012218269

Sękówka

Dragaszówka

0+000

2+470

MZMiUW Kraków

PLRW200012218269
PLRW200012218219
PLRW2000122182769
PLRW200012218219
PLRW200012218219
PLRW2000122182769
PLRW200012218219

Sękówka
Ropa do zb. Klimkówka
Libuszanka
Ropa do zb. Klimkówka
Ropa do zb. Klimkówka
Libuszanka
Ropa do zb. Klimkówka

Dragaszówka
Dzielec
Ferdel
Gromala
Jahniace
Kamienny
Kapeluska

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+470
2+150
2+000
2+560
4+000
1+000
2+650

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kociołek

0+000

PLRW2000122182729
PLRW2000122182769

Kobylanka
Libuszanka

Kociołek
Królówka

PLRW2000122182769

Libuszanka

PLRW2000122182769
PLRW2000122182749

0+000
0+000

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2+200

x

x

x

x

3+600

x

x

x

x

3+756

x

x

x

x

5+204

x

x

x

x

6+950

x

x

x

x

x

x

x

x

0+120

x

x

x

x

0+120

0+935

x

x

x

x

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+935
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+470
2+150
2+000
2+560
4+000
1+000
2+650

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

4+650

MZMiUW Kraków

0+000

2+400

x

x

x

x

0+000
0+000

4+650
3+500

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

2+400
0+000

4+650
2+560

x
x

x
x

x
x

x
x

Królówka

0+000

3+500

MZMiUW Kraków

2+560

2+860

x

x

x

x

Libuszanka

Królówka

0+000

3+500

MZMiUW Kraków

3+500

x

x

x

x

Moszczanka

Miastki
(Kwiatonowicki wg
Rozp. RM)

0+000

3+780

MZMiUW Kraków

3+780

x

x

x

x

0+000

2+860
0+000

1+600
0+210

Poz. 4055

8+250

x

x

x

x

elementy bet. umacniajace koryto w km
0+210-1+280

elementy bet. umacniajace koryto w km
0+000-0+370

4 stopnie bet. i umocnienia siatkowokamienne w km 1+200-2+200

umocnienia siatkowo-kamienne w km
3+600-3+756

umocnienia siatkowo-kamienne w km
5+204-6+950

umocnienia siatkowo-kamienne w km
0+120-0+935

1 stopień bet., elementy bet., umocnienia
siatkowo-kamienne w km 0+000-2+400

elementy bet. w km 2+560-2+860
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PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Łęg

0+000

2+100

MZMiUW Kraków

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Łęg

0+001

2+101

MZMiUW Kraków

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Medindek

0+000

2+970

MZMiUW Kraków

PLRW2000122182769

Libuszanka

Męcianka

0+000

1+930

PLRW2000122182749

Moszczanka

Moszczanka

0+000

PLRW2000122182749

Moszczanka

Moszczanka

PLRW2000122182749

Moszczanka

PLRW2000122182749

0+000

0+400

x

x

2+100

x

0+000

2+970

MZMiUW Kraków

0+000

18+940

MZMiUW Kraków

0+000

18+940

Moszczanka

0+000

Moszczanka

Moszczanka

PLRW2000122182749

Moszczanka

PLRW2000122182749
PLRW2000122181334

Poz. 4055

2 zaporki przeciwrumowiskowe, żłób
betonowy z okładziną kamienną w km
0+000-0+400

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1+930

x

x

x

x

x

1 stopień bet., umocnienia siatkowokamienne i z elementów bet. w km 0+0001+930

0+000

15+638

x

x

x

x

x

36 stopni bet., 9 progów bet., umocnienia
faszynowe, kamienne i z elementów bet. w
km 0+000-15+638

MZMiUW Kraków

15+638

16+188

x

x

x

x

18+940

MZMiUW Kraków

16+188

16+988

x

x

x

x

0+000

18+940

MZMiUW Kraków

16+988

17+088

x

x

x

x

Moszczanka

0+000

18+940

MZMiUW Kraków

17+088

17+588

x

x

x

x

Moszczanka
Wisłoka do Reszówki

Moszczanka
Od Gładyszowa

0+000
0+000

18+940
8+400

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

17+588
0+000

18+940
5+000

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Od Gładyszowa

0+000

8+400

MZMiUW Kraków

5+000

6+500

x

x

x

x

PLRW2000122181334
PLRW200012218219
PLRW200012218219

Wisłoka do Reszówki
Ropa do zb. Klimkówka
Ropa do zb. Klimkówka

Od Gładyszowa
Od Granicy
Od Huty

0+000
0+000
0+000

8+400
2+350
1+900

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

6+500
0+000
0+000

8+400
2+350
1+900

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Od Rozdziela

0+000

1+400

MZMiUW Kraków

0+000

1+386

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Od Rozdziela

0+000

1+400

MZMiUW Kraków

1+386

1+400

x

x

x

x

PLRW2000122182729

Kobylanka

Osiński

0+000

3+650

MZMiUW Kraków

0+000

0+745

x

x

x

x

PLRW2000122182729

Kobylanka

Osiński

0+000

3+650

MZMiUW Kraków

0+745

2+900

x

x

x

x

PLRW2000122182729

Kobylanka

Osiński

0+000

3+650

MZMiUW Kraków

2+900

2+940

x

x

x

x

PLRW2000122182729

Kobylanka

Osiński

0+000

3+650

MZMiUW Kraków

2+940

3+100

x

x

x

x

PLRW2000122182729

Kobylanka

Osiński

0+000

3+650

MZMiUW Kraków

3+100

3+140

x

x

x

x

PLRW2000122182729

Kobylanka

Osiński

0+000

3+650

MZMiUW Kraków

3+140

3+650

x

x

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Osiówka

0+000

2+250

MZMiUW Kraków

0+000

2+250

x

x

x

x

PLRW2000122182749

Moszczanka

Pasternik

0+000

2+500

MZMiUW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

PLRW2000122182589

Bystrzanka

Pod Sośniną

0+000

1+740

MZMiUW Kraków

0+000

1+740

x

x

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

R-1

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

0+170

x

x

x

x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

R-1

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+170

x

x

x

x

0+400

1+940

x

x

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia z elementów bet. 16+18816+988

umocnienia z elementów bet. 17+08817+588

elementy bet. umacniające koryto w km
5+000-6+500

3 stopnie ażurowe, elementy bet.
umacniające koryto w km 0+000-1+386

elementy bet. umacniające koryto w km
0+000-0+745

elementy bet. umacniające koryto w km
2+900-2+940

elementy bet. umacniające koryto w km
3+100-3+140

stopień ażurowy w km 0+630

elementy bet. umacniające koryto w km
0+170-1+940
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Poz. 4055

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

R-1

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

1+940

2+000

x

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

Roztoka

0+000

1+750

MZMiUW Kraków

0+000

1+750

x

x

x

x

PLRW200012218269

Sękówka

Rzemiczka

0+000

2+030

MZMiUW Kraków

0+000

1+253

x

x

x

x

PLRW200012218269
PLRW200012218269
PLRW200012218256

Sękówka
Sękówka
Bielanka

Rzemiczka
Skalny
Sołtysi

0+000
0+000
0+000

2+030
3+300
1+280

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

1+253
0+000
0+000

2+030
3+300
1+280

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW2000142182779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Suchy

0+000

1+150

MZMiUW Kraków

0+000

1+150

x

x

x

x

PLRW200012218219

Ropa do zb. Klimkówka

Surma

0+000

3+400

MZMiUW Kraków

0+000

3+400

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Szkolny

0+000

1+620

MZMiUW Kraków

0+000

0+230

x

x

x

x

PLRW2000122182769
PLRW2000122182769

Libuszanka
Libuszanka

Szkolny
Świniarki

0+000
0+000

1+620
4+250

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+230
0+000

1+620
0+159

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Świniarki

0+000

4+250

MZMiUW Kraków

0+159

0+184

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Świniarki

0+000

4+250

MZMiUW Kraków

0+184

2+104

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Świniarki

0+000

4+250

MZMiUW Kraków

2+104

2+372

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Świniarki

0+000

4+250

MZMiUW Kraków

4+250

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Ulga

0+000

0+400

MZMiUW Kraków

0+000

0+400

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wapnianka
(Wapienianka wg
Rozp. RM)

0+000

3+800

MZMiUW Kraków

0+000

0+680

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wapnianka
(Wapienianka wg
Rozp. RM)

0+000

3+800

MZMiUW Kraków

0+680

2+860

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wapnianka
(Wapienianka wg
Rozp. RM)

0+000

3+800

MZMiUW Kraków

2+860

3+800

x

x

x

x

PLRW2000122182749

Moszczanka

Wolański

0+000

6+600

MZMiUW Kraków

0+000

6+600

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wójtowiczanka
(Wójtowianka wg
Rozp. RM)

0+000

5+900

MZMiUW Kraków

0+000

1+700

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wójtowiczanka
(Wójtowianka wg
Rozp. RM)

0+000

5+900

MZMiUW Kraków

1+700

2+500

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wójtowiczanka
(Wójtowianka wg
Rozp. RM)

0+000

5+900

MZMiUW Kraków

2+500

3+620

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wójtowiczanka
(Wójtowianka wg
Rozp. RM)

0+000

5+900

MZMiUW Kraków

3+620

4+690

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wójtowiczanka
(Wójtowianka wg
Rozp. RM)

0+000

5+900

MZMiUW Kraków

4+690

4+890

x

x

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wójtowiczanka
(Wójtowianka wg
Rozp. RM)

0+000

5+900

MZMiUW Kraków

4+890

5+120

x

x

x

x

2+372

x

x

x

x

x

x

x

x

x

28 stopni ażurowych, umocnienia siatkowokamienne i z elementów bet. w km 0+0001+253

umocnienie koryta elementami bet. w km
0+000-0+230

umocnienia siatkowo-kamienne w km
0+159-0+184

umocnienia elementami bet. w km 2+1042+372

umocnienie elementami bet. w km 0+0000+400

12 stopni ażurowych, umocnienia siatkowokamienne w km 0+680-2+860

umocnienia faszynowe w km 1+700-2+500

umocnienia kamienne i z elementów bet. w
km 3+620-4+690

umocnienia kamiennew km 4+890-5+120
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PLRW2000122182769

Libuszanka

Wójtowiczanka
(Wójtowianka wg
Rozp. RM)

0+000

5+900

MZMiUW Kraków

5+120

5+300

x

x

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wójtowiczanka
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umocnienia kamienne i z elementów bet. w
km 5+300-5+800

umocnienia z bruku i budowli siatkowokamiennych w km 0+000-0+550

bystrotok, żłób bet. z okładziną kam. w km
0+000-0+916

elementy bet. umacniające koryto w km
0+000-0+330

umocnienia siatkowo-kamienne w km
0+265-0+392

umocnienia siatkowo-kamienne w km
0+433-0+896

umocnienia siatkowo-kamienne w km
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8 stopni ażurowych, umocnienia siatkowokamienne w km 0+000-4+300

stopień ażurowy wraz z ubezpieczeniem w
km 1+320-1+376
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1 jaz w km 14+436, umocnienia z bruku oraz
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i faszynowe w km 5+476-6+027

umocnienia z bruku oraz siatkowo-kamienne
i faszynowe w km 6+890-8+130

umocnienia z bruku oraz siatkowo-kamienne
i faszynowe w km 8+426-9+340

umocnienia z bruku oraz siatkowo-kamienne
i faszynowe w km 9+986-13+700

ubezpieczenia koryta elementami bet. w km
0+120-0+530

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 249 –

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Od Katanówek

0+000

2+200

MZMiUW Kraków

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Od Katanówek

0+000

2+200

MZMiUW Kraków

PLRW2000122148529

Zborowianka

Perkówka

0+000

6+141

MZMiUW Kraków

0+000

PLRW2000122148529

Zborowianka

Perkówka

0+000

6+141

MZMiUW Kraków

3+101

PLRW2000122148529
PLRW2000122148529

Zborowianka
Zborowianka

Perkówka
Pogwizdowski

0+000
0+000

6+141
3+230

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

PLRW2000122148529

Zborowianka

Pogwizdowski

0+000

3+230

PLRW2000122148529

Zborowianka

Pogwizdowski

0+000

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Sędziszowski

PLRW2000122148529

Zborowianka

PLRW2000122148512

0+000

ubezpieczenie koryta elementami bet. i
siatkowo-kamiennymi w km 0+000-0+450

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5+950

x

x

x

x

5+950
0+000

6+141
0+510

x
x

x
x

x
x

x
x

MZMiUW Kraków

0+510

0+650

x

x

x

x

3+230

MZMiUW Kraków

0+650

3+230

x

x

x

x

0+000

1+300

MZMiUW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

Staszkowski

0+000

4+750

MZMiUW Kraków

0+000

4+750

x

x

x

x

Stróżnianka

Stróżnianka

0+000

7+500

MZMiUW Kraków

0+000

2+979

x

x

x

x

PLRW2000122148512

Stróżnianka

Stróżnianka

0+000

7+500

MZMiUW Kraków

2+979

3+184

x

x

x

x

PLRW2000122148512

Stróżnianka

Stróżnianka

0+000

7+500

MZMiUW Kraków

3+184

5+400

x

x

x

x

PLRW2000122148512

Stróżnianka

Stróżnianka

0+000

7+500

MZMiUW Kraków

5+400

5+800

x

x

x

x

PLRW2000122148512

Stróżnianka

Stróżnianka

0+000

7+500

MZMiUW Kraków

5+800

7+500

x

x

x

x

PLRW2000122148529

Zborowianka

Szalówka

0+000

8+820

MZMiUW Kraków

0+000

0+200

x

x

x

x

PLRW2000122148529

Zborowianka

Szalówka

0+000

8+820

MZMiUW Kraków

0+200

0+500

x

x

x

x

PLRW2000122148529

Zborowianka

Szalówka

0+000

8+820

MZMiUW Kraków

0+500

2+030

x

x

x

x

PLRW2000122148529

Zborowianka

Szalówka

0+000

8+820

MZMiUW Kraków

2+030

2+080

x

x

x

x

umocnienie koryta budowlami siatkowokamiennymi w km 2+030-2+080
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4 stopnie ażurowe, ubezpieczenie koryta
elementami bet. i narzutem kamiennym w
km 3+101-5+950

umocnienia koryta elementami bet. w km
0+510-0+650

2 stopnie bet., umocnienia elementami bet.,
faszynowymi, siatkowo-kamiennymi w km
0+000-2+979

3 stopnie bet., umocnienia elementami bet.,
faszynowymi, siatkowo-kamiennymi w km
3+184-5+400

umocnienia elementami bet., faszynowymi,
siatkowo-kamiennymi w km 5+800-7+500

umocnienie koryta budowlami siatkowokamiennymi w km 0+200-0+500

umocnienie koryta budowlami siatkowokamiennymi w km 5+800-5+830
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Katowski

0+000

2+700

MZMiUW Kraków

0+000

2+700

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Kwitowski

0+000

1+820

MZMiUW Kraków

0+000

1+820

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Lipowski

0+000

3+200

MZMiUW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Markuszowski

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Od Hanuli

0+000

3+490

MZMiUW Kraków

0+000

1+790

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Od Hanuli

0+000

3+490

MZMiUW Kraków

1+790

3+490

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Od Kostrzy

0+000

5+400

MZMiUW Kraków

0+000

5+400

x

x

x

x

PLRW2000122138849
PLRW2000122138849
PLRW2000122138849

Tarnawka
Tarnawka
Tarnawka

Owsiany
Podlesie
Przeginia

0+000
0+000
8+520

1+060
1+160
13+370

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
8+520

1+060
1+160
13+370

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Przenosza

0+000

4+100

MZMiUW Kraków

0+000

2+870

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Przenosza

0+000

4+100

MZMiUW Kraków

2+870

4+100

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Przylasek

0+000

0+920

MZMiUW Kraków

0+000

0+920

x

x

x

x

0+450

x

x

x
x

x

x

ubezpieczenie koryta elementami bet. w km
0+455-1+741

2 stopnie ażurowe w km 0+400-0+450

4 progi w km od 0+010 do 0+140

1 próg w km 0+003

4 stopnie i progi w km od 0+005 do 1+105

8 stopni i progów w km od 0+005 do 2+740

22 stopnie i progi w km od 0+070 do 2+405
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PLRW2000122138849

Tarnawka

Rybski

0+000

7+360

MZMiUW Kraków

0+000

0+400

x

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Rybski

0+000

7+360

MZMiUW Kraków

0+400

4+900

x

x

x

x

x

PLRW2000122138849
PLRW2000122138849

Tarnawka
Tarnawka

Rybski
Ryje

0+000
0+000

7+360
2+680

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

4+900
0+000

7+360
2+680

x
x

x
x

x
x

x
x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Sawka

3+640

11+150

MZMiUW Kraków

3+640

7+040

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Sawka

3+640

11+150

MZMiUW Kraków

7+040

8+740

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Sawka

3+640

11+150

MZMiUW Kraków

8+740

11+150

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Stawisko

0+000

2+620

MZMiUW Kraków

0+000

2+620

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka

34+695

46+335

MZMiUW Kraków

34+695

35+030

x

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka

34+695

46+335

MZMiUW Kraków

35+030

43+400

x

x

x

x

x

37 stopni i progów w km od 35+230 do
43+260

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka

34+695

46+335

MZMiUW Kraków

43+400

46+335

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stróża

0+000

7+275

MZMiUW Kraków

0+000

7+275

x

x

x

x

x

30 stopni i progów w km od 0+010 do 5+440

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Szyja

0+000

1+440

MZMiUW Kraków

0+000

1+440

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

7+500

23+260

MZMiUW Kraków

7+500

9+100

x

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

7+500

23+260

MZMiUW Kraków

9+100

20+900

x

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

7+500

23+260

MZMiUW Kraków

20+900

23+260

x

x

x

x

x

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Temerowski

0+000

1+120

MZMiUW Kraków

0+000

1+120

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Zimna Woda

0+000

2+100

MZMiUW Kraków

0+000

0+350

x

x

x

x

PLRW2000122138849

Tarnawka

Zimna Woda

0+000

2+100

MZMiUW Kraków

0+350

2+100

x

x

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Danielowski

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Jeziernik

0+000

2+860

MZMiUW Kraków

0+000

2+860

x

x

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Laskowianka

0+000

4+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

PLRW2000142147273

Łososina od Słopniczanki
do Potoku Stańkowskiego

Laskowianka

0+000

4+200

MZMiUW Kraków

1+500

4+200

x

x

x

x

PLRW120012822229

Zubrzyca

Dudowski

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

bruk z kamienia łamanego, elementy
betonowe w km 0+000-1+500

4 brody, 8 przepustów

PLRW120012822229

Zubrzyca

Potok Gawryłowski
(Bosakowski)

0+000

3+550

MZMiUW Kraków

0+000

0+500

x

x

x

bruk z kamienia łamanego w km 0+0000+500

2 przepusty

PLRW120012822229

Zubrzyca

Potok Gawryłowski
(Bosakowski)

0+000

3+550

MZMiUW Kraków

0+500

3+550

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Grapowski Potok
(Grapowski)

0+000

2+502

MZMiUW Kraków

0+000

2+502

x

x

x

3 bystrotoki, bruk z kamienia łamanego w
km 0+000-2+502

4 brody, 10 przepustów

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

0+000

4+700

MZMiUW Kraków

0+000

0+109

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

0+000

4+700

MZMiUW Kraków

0+109

0+396

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

0+000

4+700

MZMiUW Kraków

0+396

1+000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

33 stopnie i progi w km od 0+400 do 4+895

1 próg w km 0+004

64 stopnie i progi w km od 9+110 do 20+810

4 stopnie i progi w km od 0+090 do 0+300

14 stopni i progów w km od 0+068 do 0+850

x

x
narzut kamienny i budowle siatkowokamienne, elementy betonowe w km 0+1090+396
x
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12 stopni, elementy betonowe, lokalnie
opaski siatkowo-kamienne w km 1+0002+040

2 brody

korytka betonowe w km 2+348-3+108

2 brody, 3 przepusty

korytka betonowe w km 0+420-0+860

1 bród

2 zastawki, bruk z kamienia łamanego w km
0+000-0+154, elementy betonowe w km
0+154-1+586

12 przepustów

x

kiszka faszynowa w km 6+712-11+704, bruk
z kamienia naturalnego w km 11+70412+000

5 brodów, 30 przepustów

x

2 zastawki, korytka betonowe w km 0+0001+900

3 przepusty

12 stopni, elementy betonowe w km 1+0002+460

1 bród

x

bruk z kamienia naturalnego w km 7+80010+300

11 przepustów

x

korytka betonowe w km 0+000-0+800

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

0+000

4+700

MZMiUW Kraków

1+000

2+040

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

0+000

4+700

MZMiUW Kraków

2+040

2+348

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

0+000

4+700

MZMiUW Kraków

2+348

3+108

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

4+700

MZMiUW Kraków

3+108

4+700

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

0+420

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+420

0+860

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski
Pietrzakowskiboczny
Pietrzakowskiboczny
Pietrzakowskiboczny

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+860

2+000

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pitowski Potok
(Pitowski)

0+000

1+586

MZMiUW Kraków

0+000

1+586

x

x

PLRW120012822249

Piekielnik

Grónik (Grójecki)

0+000

12+000

MZMiUW Kraków

0+000

6+712

x

x

PLRW120012822249

Piekielnik

Grónik (Grójecki)

0+000

12+000

MZMiUW Kraków

6+712

12+000

x

x

x

PLRW120012822249

Piekielnik

Zimny

0+000

1+900

MZMiUW Kraków

0+000

1+900

x

x

x

PLRW120012822249

Piekielnik

0+000

4+050

MZMiUW Kraków

0+000

4+050

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Bębeński Potok
(Bembeński)

0+000

10+300

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Bębeński Potok
(Bembeński)

0+000

10+300

MZMiUW Kraków

1+000

2+460

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Bębeński Potok
(Bembeński)

0+000

10+300

MZMiUW Kraków

2+460

4+750

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Bębeński Potok
(Bembeński)

0+000

10+300

MZMiUW Kraków

7+800

10+300

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

2+200

MZMiUW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

0+000

2+200

MZMiUW Kraków

0+800

2+200

x

x

x

PLRW120012822229

Zubrzyca

0+000

2+500

MZMiUW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

PLRW120012822249

Piekielnik

Bębeński-boczny
(Bembeńskiboczny)
Bębeński-boczny
(Bembeńskiboczny)
Składziska (Bez
nazwy)
Borowy

0+000

12+350

MZMiUW Kraków

0+000

12+350

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Borówkowy

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

0+860

x

x

PLRW120012822219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Borówkowy

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+860

2+000

x

x

x

0+000

11+200

MZMiUW Kraków

0+000

11+200

x

x

x

0+000

2+430

MZMiUW Kraków

0+000

2+430

x

x

x

x

0+000
0+000

1+500
6+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

1+500
6+000

x
x

x
x

x
x

x

PLRW120012822249

Piekielnik

PLRW1200128222729

Lipnica

PLRW1200128222729
PLRW1200128222729

Lipnica
Lipnica

Biała Woda
(Piekielniczek
Biały)
Bałki

Borczak (Czerwona
Woda)
Księży Potok
(Farski)
Karłowski
Kiczorka (Kiczora)

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5 zastawek, bruk z kamienia łamanego w km
0+000-0+070, korytka betonowe w km
0+070-0+860

x

4 przepusty
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PLRW120012822249

Piekielnik

Głodowski Potok
(Królowski)

0+000

3+250

MZMiUW Kraków

0+000

3+250

x

x

x

PLRW1200128222729
PLRW120012822219

Lipnica
Czarna Orawa do Zubrzycy

Kurkowski
Morzeniowski

0+000
0+000

1+100
0+500

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

1+100
0+500

x
x

x
x

x
x

PLRW120014822279

Czarna Orawa od Zubrzycy
bez Zubrzycy do ujścia

Murgaś

0+000

3+162

MZMiUW Kraków

0+000

3+162

x

x

PLRW120012822249
PLRW120012822229
PLRW1200128222729

Piekielnik
Zubrzyca
Lipnica

Rokicki
Rysiowski
Górka (Saligowski)

0+000
0+000
0+000

3+220
2+600
3+200

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+220
2+600
3+200

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

PLRW1200128222729

Lipnica

Kuligowski Potok
(Sumowy)

0+000

3+250

MZMiUW Kraków

0+000

3+250

x

x

x

x

PLRW120012822229
PLRW120012822249
PLRW120012822219

Zubrzyca
Piekielnik
Czarna Orawa do Zubrzycy

Solawka (Urbarski)
Zimny-boczny
Psiarnia (Żary)

0+000
0+000
0+000

2+700
0+600
1+600

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

2+700
0+600
1+600

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW120012822269

Syhlec

Kidunowski Potok
(Kidunowski)

0+000

4+000

MZMiUW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

PLRW120012822269

Syhlec

Mentelowski Potok
(Mentelowski)

0+000

1+900

MZMiUW Kraków

0+000

1+900

x

x

x

x

PLRW2000232141149

Piekielnik

Kleszczyn

0+000

2+885

MZMiUW Kraków

0+000

1+581

x

x

x

PLRW2000232141149

Piekielnik

Kleszczyn

0+000

2+885

MZMiUW Kraków

1+581

2+885

x

x

PLRW2000232141149

Piekielnik

Maciejówka
(Maciejowski)

0+000

2+915

MZMiUW Kraków

0+000

1+585

x

x

x

PLRW2000232141149

Piekielnik

Maciejówka
(Maciejowski)

0+000

2+915

MZMiUW Kraków

1+585

2+915

x

x

x

x

PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Młynówka

0+000

0+763

MZMiUW Kraków

0+000

0+763

x

x

x

x

PLRW2000232141149

Piekielnik

Piekielnik

0+000

12+880

MZMiUW Kraków

0+000

3+000

x

x

PLRW2000232141149
PLRW2000122141169

Piekielnik
Wielki Rogoźnik

Piekielnik
Z Olszyn

0+000
0+000

12+880
1+150

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

3+000
0+000

12+880
0+400

x
x

x
x

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Z Olszyn

0+000

1+150

MZMiUW Kraków

0+400

1+150

x

x

PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Potok "B"

0+000

3+340

MZMiUW Kraków

0+000

3+340

x

PLRW2000142141399

Dunajec od Białego
Dunajca do zb. Czorsztyn

Czerwonka

0+000

3+550

MZMiUW Kraków

0+000

1+050

x

PLRW2000142141399

Dunajec od Białego
Dunajca do zb. Czorsztyn

Czerwonka

0+000

3+550

MZMiUW Kraków

1+050

3+550

PLRW200014214119

Czarny Dunajec (Dunajec)
od Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Na Kamieńcu

0+000

1+048

MZMiUW Kraków

0+000

1+048

x

x

x

x

bruk z kamienia naturalnego w km 0+0001+581

1 przepust

3 stopnie, 7 bystrotoków, 1 zastawka, dno narzut żwirowo-kamienny a skarpy krawężniki betonowe w km 0+000-1+585

2 przepusty

x

x

płotek faszynowy w km 0+000-0+387 oraz
murek betonowy w km 0+380-0+763

17 progów, narzut kamienny , budowle
siatkowo-kamienne i kiszka faszynowa w km
0+000-3+000

17 brodów

x

elementy betonowe w km 0+400-1+150

1 bród, 2 przepusty

x

x

1 stopień, 7 bystrotoków, krata, żłób
kamienno-betonowy, bruk z kamienia
naturalnego, kiszka faszynowa w km 0+0003+340

7 przepustów

x

x

1 stopień, bruk z kamienia naturalnego oraz
budowle siatkowo-kamienne w km 0+0001+050

3 przepusty

x

x

x

x

elemanty betonowe w km 0+000-1+048

7 przepustów

x

x

x

x
x

x

x

x
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Lepietnica

Ogrodzonka

0+000

1+800

MZMiUW Kraków

0+000

0+775

x

x

Lepietnica

Ogrodzonka

0+000

1+800

MZMiUW Kraków

0+775

1+800

x

x

PLRW2000122141349

Leśnica

Suchy Potok
(Suchy)

0+000

4+300

MZMiUW Kraków

0+000

4+300

x

x

x

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Gminny Potok
(Gminny)

0+000

8+700

MZMiUW Kraków

0+000

0+440

x

x

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Gminny Potok
(Gminny)

0+000

8+700

MZMiUW Kraków

0+440

0+490

x

x

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Gminny Potok
(Gminny)

0+000

8+700

MZMiUW Kraków

0+490

7+700

x

x

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Gminny Potok
(Gminny)

0+000

8+700

MZMiUW Kraków

7+700

8+700

Lepietnica

Biłcok

0+000

3+100

MZMiUW Kraków

0+000

3+100

x

x

Wielki Rogoźnik

Borek

0+000

2+800

MZMiUW Kraków

0+000

2+800

x

x

x

PLRW2000232141149

Piekielnik

Potok Chorów
(Chorowy)

0+000

3+650

MZMiUW Kraków

0+000

3+650

x

x

x

PLRW2000232141149

Piekielnik

Doprowadzalnik

0+000

4+600

MZMiUW Kraków

0+000

4+600

x

x

PLRW2000122141169
PLRW2000721419729
PLRW2000122141169
PLRW2000232141149
PLRW2000122141169
PLRW2000122141156
9
PLRW2000232141149

Wielki Rogoźnik
Krośnica
Wielki Rogoźnik
Piekielnik
Wielki Rogoźnik

Gawroński
Glebiorz
Głęboki
Ligasowa Woda
Marcin

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+200
2+950
1+042
1+800
1+950

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

2+200
2+950
1+042
1+800
1+950

x
x

x
x

x

x

Lepietnica

Obroczna

0+000

8+000

MZMiUW Kraków

0+000

8+000

x

x

Piekielnik

Odrowąż

0+000

4+700

MZMiUW Kraków

0+000

4+700

x

x

PLRW2000232141149

Piekielnik

Sokołowski

0+000

4+100

MZMiUW Kraków

0+000

4+100

x

x

PLRW2000122141169
PLRW2000232141149

Wielki Rogoźnik
Piekielnik

Szymków
Trójnik

0+000
0+000

4+100
2+400

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

4+100
2+400

x
x

x
x

PLRW200015214195

Dunajec od Zb. Czorsztyn
do Grajcarka

Wygon
NTA/P/3761

0+000

0+650

MZMiUW Kraków

0+000

0+345

PLRW200015214195

Dunajec od Zb. Czorsztyn
do Grajcarka

Wygon
NTA/P/3761

0+000

0+650

MZMiUW Kraków

0+345

0+650

x

x

x

PLRW2000142141549

Białka od Jaworowego do
ujścia

Bez Nazwy
TAT/P/984

0+000

1+840

MZMiUW Kraków

0+000

0+530

x

x

x

PLRW2000142141549

Białka od Jaworowego do
ujścia

Bez Nazwy
TAT/P/984

0+000

1+840

MZMiUW Kraków

0+530

1+300

PLRW2000142141549

Białka od Jaworowego do
ujścia

Bez Nazwy
TAT/P/984

0+000

1+840

MZMiUW Kraków

1+300

1+840

x

x

PLRW2000142141399

Dunajec od Białego
Dunajca do zb. Czorsztyn

Bez Nazwy
(Podniwka)
NTA/P/1194

0+000

2+ 140

MZMiUW Kraków

0+000

2+ 140

x

x

PLRW2000122141992
9

Czarna Woda

Browary

0+000

1+380

MZMiUW Kraków

0+000

1+380

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Kopaliny

0+000

0+900

MZMiUW Kraków

0+000

0+900

x

x

PLRW2000122141156
9
PLRW2000122141169

x

3 przepusty

4 stopnie, bruk z kamienia naturalnego w km
0+000-4+300

15 przepustów

x
x

x

x
elementy betonowe w km 0+440-0+490
x
żłób kamienno-betonowy w km 7+7008+700

x
x

x

x

x

7 zastawek, 79 progów, bruk z kamienia
naturalnego, ubezpieczenia siatkowokamienne w km 0+000-4+600

1 bród, 19 przepustów

1 zastawka, 1 stopień, dno żwirowokamienne a skarpy - krawężniki betonowe,
kiszka faszynowa w km 0+000+4+100

9 brodów, 2 przepusty

żłób żelbetowy z okładziną kamienną,
elementy betonowe

przepusty ramowe 120x120

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

korytka betonowe w km 0+000-0+775

x

elementy betonowe w km 0+530-1+300
x

x

x

x

zaporka przeciwrumowiskowa w km 0+500

x
x

x

elementy bet. w km 0+420-0+920
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PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Łąkta

0+000

4+200

MZMiUW Kraków

0+000

4+200

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Barczynka

0+000

5+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+856

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Barczynka

0+000

5+200

MZMiUW Kraków

1+856

5+200

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Kucowa

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Z Lasu

0+000

0+950

MZMiUW Kraków

0+000

0+950

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

K/Betoniarni

0+000

1+130

MZMiUW Kraków

0+000

1+130

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dąbrówka

0+000

8+400

MZMiUW Kraków

0+000

1+800

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dąbrówka

0+000

8+400

MZMiUW Kraków

1+800

8+400

x

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Majdan

0+000

5+250

MZMiUW Kraków

0+000

5+250

x

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Od Lasu

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Od Osowa

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Sękowina

0+000

1+300

MZMiUW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Szczubanowski

0+000

3+200

MZMiUW Kraków

0+000

3+200

x

x

x

PLRW2000122141996
9

Słomka

Na Granicy

0+000

1+360

MZMiUW Kraków

0+000

1+360

x

x

x

x

Moszczenica

Od Bani

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

Moszczenica

Od Maśki

0+000

1+050

MZMiUW Kraków

0+000

1+050

x

x

x

x

Moszczenica

Za Lasem

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

Gostwiczanka

Od Drogi na
Wysokie

0+000

3+000

MZMiUW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

Gostwiczanka

Od Mokrej Wsi

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

Gostwiczanka

Od Sokowina

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

Gostwiczanka

Od Zagórowa

0+000

1+400

MZMiUW Kraków

0+000

1+400

x

x

x

x

PLRW2000122141997
4
PLRW2000122141997
4
PLRW2000122141997
4
PLRW2000122141998
9
PLRW2000122141998
9
PLRW2000122141998
9
PLRW2000122141998
9

2 stopień bet., 1 zap. P-rum, elementy bet.,
umocnienia siatkowo-kamienne, umocnienia
faszynowe, grobla w km 0+000-2+032

x

1 stopień bet., 1 zap. P-rum, umocnienia
faszynowe, grobla w km 0+000-1+856

umocnienia siatkowo-kamienne, narzut w
formie opaski w km 1+856 - 2+300

x

x

elementy bet. w km 0+280-0+880

umocnienia faszynowe w km 0+000 - 1+800

x

x

x

2 stopnie, elementy betonowe, umocnienia
siatkowo kamienne 2050-7+000

1 stopień, umocnienia siatkowo-kamienne,
elementy betonowe km 0+400-1+413,
3+380-4+580

x

1 st. bystrze, elementy betonowe, budowle
siatkowo-kamienne, narzut w formie opaski
km 0+000-2+600

1 stopień, elementy betonowe, ubezpieczenie
faszynowe km 0+000 - 0+500
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PLRW2000122141998
9

Gostwiczanka

Rąbacz

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

PLRW2000122141998
9

Gostwiczanka

Rdzawka

0+000

1+700

MZMiUW Kraków

0+000

1+700

x

x

x

Gostwiczanka

Z Lasu Kramera

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

Gostwiczanka

Z Waderżyna

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

Gostwiczanka

Z Wysokiego

0+000

1+250

MZMiUW Kraków

0+000

1+250

x

x

x

x

PLRW200012214352

Biczyczanka

Kraśnianka

0+000

2+400

MZMiUW Kraków

0+000

2+400

x

x

x

x

1 stopień, umocnienia faszynowe elementy
betonowe km 0+000- 2+157

PLRW2000142143299

Kamienica od Kamionki do
ujścia

Łącznik

0+000

7+100

MZMiUW Kraków

0+000

7+100

x

x

x

x

5 st. betonowych, budowle siatkowokamienne, elementy betonowe km 0+000 4+700

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Maciejówka

0+000

0+600

MZMiUW Kraków

0+000

0+600

x

x

x

x

elementy betonowe km 0+000-0+600

PLRW2000122143289

Kamionka

Ptaszkowianka

0+000

2+040

MZMiUW Kraków

0+000

2+040

x

x

x

x

12 st betonowy, elementy betonowe kim
0+855-2+040

PLRW200012214229
PLRW200012214229
PLRW200012214229

Muszynka
Muszynka
Muszynka

Piorun
Z Rozdziela
Z Mochnaczki

0+000
0+000
0+000

0+600
0+500
1+100

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

0+600
0+500
1+100

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW200014214729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

Michalczowski

0+000

3+500

MZMiUW Kraków

0+000

3+500

x

x

x

x

PLRW200014214729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

Sadowy

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

x

x

1 zap. P-rum. Elementy betonowe km 0+0001+300, budowle siatkowo-kamienne

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

Zbęcki

0+000

2+800

MZMiUW Kraków

0+000

2+800

x

x

x

x

punktowo budowle siatkowo-kamienne km
0+000-2+800

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

Glinik

0+000

1+090

MZMiUW Kraków

0+000

1+090

x

x

x

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

K/Augustyna

0+000

2+600

MZMiUW Kraków

0+000

1+800

x

x

x

x

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

K/Augustyna

0+000

2+600

MZMiUW Kraków

1+800

2+600

x

x

x

x

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

Od Stawu

0+000

1+400

MZMiUW Kraków

0+000

1+400

x

x

x

x

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

Od Wiatrowic

0+000

0+800

MZMiUW Kraków

0+000

0+800

x

x

x

x

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

Zadworze

0+000

1+700

MZMiUW Kraków

0+000

1+700

x

x

x

x

PLRW20000214739

Dunajec od początku zb.
Rożnów do końca zb.
Czchów

Radajowice

0+000

2+500

MZMiUW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

elementy betonowe km 0+000 - 1+000

PLRW200012214589

Przydonianka

Podolanka

0+000

5+250

MZMiUW Kraków

0+000

5+250

x

x

x

x

budowle siatkowo-kamienne km 0+000 4+000

PLRW2000122141998
9
PLRW2000122141998
9
PLRW2000122141998
9

x
x

x

x

x

x

budowle siatkowo kamienne 0+000 - 0+500

x

x

1 st bet.,1 zap p-rum, umocnienia faszynowe
km 0+000-1+700
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punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

PLRW200012214589

Przydonianka

Z Nowej Wsi

0+000

2+240

MZMiUW Kraków

0+000

2+240

x

x

x

x

PLRW200012214769
PLRW200012214769
PLRW200012214769

Paleśnianka
Paleśnianka
Paleśnianka

Podbojanka
Z Lasu
Z Posadowej

0+000
0+000
0+000

3+900
1+440
3+030

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

3+900
1+440
3+030

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Czerwony

0+000

2+400

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

3 st. Bet. 1 zap p-rum, elementy betonowe,
budowle siatkowo-kamienne, nzarzut
kamienny w formie opaski km 0+000-1+360

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Czerwony

0+000

2+400

MZMiUW Kraków

1+500

2+400

x

x

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Grodna

0+000

5+500

MZMiUW Kraków

0+000

5+500

x

x

x

x

punktowe budowle siatkowo-kamienne
0+000-4+000

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Z Górki

0+000

0+900

MZMiUW Kraków

0+000

0+900

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Z Osikowa

0+000

1+600

MZMiUW Kraków

0+000

1+600

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Kamionka

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Matulanka

0+000

1+300

MZMiUW Kraków

0+000

1+300

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Półanek

0+000

1+100

MZMiUW Kraków

0+000

1+100

x

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Słopnianka

0+000

4+000

MZMiUW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

x

x

punktowe budowle siatkowo-kamienne
0+000-3+000

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Sudoł

0+000

4+500

MZMiUW Kraków

0+000

4+500

x

x

x

x

x

16 szt zap. P-rum, budole siatkowokamienne, narzut kamienny w formie opaski
km 0+000-2+650

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Z Sośnia Górnego

0+000

0+900

MZMiUW Kraków

0+000

0+900

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Widlak

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

x

2 st ażurowe, 1 zap. P-rum, budowle
siatkowo kamienne, elementy betonowe km
0+000-0+430

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Siołkówka

0+000

3+000

MZMiUW Kraków

0+000

3+000

x

x

x

x

x

budowle siatkowo-kamienne w km 0+3000+450, 1+030-1+230, 2+100-2+200

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Zagórze

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Wyskitnianka

0+000

4+300

MZMiUW Kraków

0+000

4+300

x

x

x

x

x

x

x

1 st., elementy betonowe, budowle siatkowokamienne, narzut kamienny w formie opaski
km 0+000 - 4+000
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PLRW2000122148369

Gródkówka

Grodkówka

0+000

5+700

MZMiUW Kraków

0+000

4+900

x

x

x

x

x

x

11 st. Betonowych, , 5 szt zap. P-rum,
elementy betonowe, budowle siatkowokamienne, narzut kamienny w formie opaski
km 0+000-4+900

PLRW2000122148369

Gródkówka

Grodkówka

0+000

5+700

MZMiUW Kraków

4+900

5+700

x

x

x

x

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

PLRW2000122148369

Gródkówka

Cisawy

0+000

3+500

MZMiUW Kraków

0+000

0+160

PLRW2000122148369

Gródkówka

Cisawy

0+000

3+500

MZMiUW Kraków

0+160

3+500

x

x

x

x

PLRW2000122148369
PLRW2000122148369
PLRW2000122148369
PLRW2000122148369
PLRW2000122148369
PLRW2000122148369

Gródkówka
Gródkówka
Gródkówka
Gródkówka
Gródkówka
Gródkówka

Graniczny
Liszkowy
Łukaszowski
Od Granic
Wsiówka
Z Podlesia

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+800
1+000
1+300
1+200
1+900
1+350

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

0+800
1+000
1+300
1+200
1+900
1+350

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

PLRW2000122148369

Gródkówka

Rakowiec

0+000

2+700

MZMiUW Kraków

0+000

2+700

x

x

x

x

elementy betonowe km 0+000 - 0+060

x

2 st. Betonowe, 2 zap p-rum, elementy
betonowe, budowle siatkowo-kamienne,
nazruty kamienne w formie opaski km
0+000 - 3+000

1 sz. Zap p-rum, elementy betonowe km
0+000-0+160

x

PLRW2000122148352

Strzylawka

Strzylawka

0+000

6+000

MZMiUW Kraków

0+000

6+000

x

x

x

PLRW2000122148352

Strzylawka

Browarny

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

PLRW2000122148352

Strzylawka

Czarny

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

PLRW2000122148352

Strzylawka

Gryblówka

0+000

1+200

MZMiUW Kraków

0+000

1+200

x

x

x

x

PLRW2000122148352

Strzylawka

Starowiejski

0+000

1+250

MZMiUW Kraków

0+000

1+250

x

x

x

x

PLRW2000122148352
PLRW2000122148352
PLRW2000122148352

Strzylawka
Strzylawka
Strzylawka

Węglarnia
Potoki
Kozieniec

0+000
0+000
0+000

1+000
1+700
0+950

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+000
1+700
0+950

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

PLRW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

0+000

2+100

MZMiUW Kraków

0+000

2+100

x

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

2+100

13+600

MZMiUW Kraków

2+100

13+600

x

x

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

budowle siatkowo-kamienne km 0+000-km
0+200

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

x

x

x

x

4 st betonowe, budowle fzaszynowe , grobla
kim 0+000-2+100

x

x

x

x

punktowo budowle siatkowo-kamienne,
nazrut w formie opaski km 2+100-13+000
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PLRW200012214849

Jasienianka

Krużlowianka

0+000

8+000

MZMiUW Kraków

0+000

8+000

x

x

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Graniczny

0+000

1+700

MZMiUW Kraków

0+000

1+700

x

x

x

x

PLRW200012214849
PLRW200012214849

Jasienianka
Jasienianka

Na Granicy
Mogilanka

0+000
0+000

1+200
0+600

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

1+200
0+600

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW200012214849

Jasienianka

Mostecznianka

0+000

4+000

MZMiUW Kraków

0+000

4+000

x

x

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Nalepówka

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

0+000

2+000

x

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Poddzielanka

0+000

2+430

MZMiUW Kraków

0+000

2+430

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Posadowski

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

PLRW200012214849

Jasienianka

Posadówka

0+000

0+500

MZMiUW Kraków

0+000

PLRW200012214849

Jasienianka

Jarzębówka

0+000

2+000

MZMiUW Kraków

PLRW200012214849

Jasienianka

Rosochatka

0+000

1+800

PLRW200012214849

Jasienianka

Z Janczowej

0+000

PLRW200012214849

Jasienianka

Stromy

PLRW200012214849

Jasienianka

PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849

Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka

x

x

x

stopień ażurowy, budowle siatkowokamienne, nazrut w formie opaski km 0+0008+000

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

x

x

x

1 stop, bet. Budowle siatkwo-kamienne km
0+000-0+414

x

x

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

0+500

x

x

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

0+000

2+000

x

x

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

MZMiUW Kraków

0+000

1+800

x

x

x

x

budowle siatkowo-kamienne km 0+300 0+380

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

x

x

0+000

1+500

MZMiUW Kraków

0+000

1+500

x

x

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

Strzylawski

0+000

4+300

MZMiUW Kraków

0+000

4+300

x

x

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

Z Wojnarowej
Z Zagórza
Zagórski
Zagórzański
Folwark
Jeżówki
Kamieniec

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+100
1+300
2+200
1+000
1+250
1+200
1+800

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+100
1+300
2+200
1+000
1+250
1+200
1+800

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
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PLRW200012214849

Jasienianka

Korzenianka

0+000

8+000

MZMiUW Kraków

0+000

8+000

x

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Lechy

0+000

1+000

MZMiUW Kraków

0+000

1+000

x

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Lipniczanka

0+000

8+200

MZMiUW Kraków

0+000

8+200

x

x

PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849

Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka

Lipniczka
Niziołówka
Podlesie

0+000
0+000
0+000

1+100
1+000
0+900

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000

1+100
1+000
0+900

x
x
x

x
x
x

PLRW200012214849

Jasienianka

Spólnik

0+000

6+500

MZMiUW Kraków

0+000

6+500

x

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Świegocin

0+000

5+000

MZMiUW Kraków

0+000

5+000

x

x

x

x

PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849
PLRW200012214849

Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka
Jasienianka

Ulesie
Z Bani
Z Mostecznej
Zagórski

0+000
0+000
0+000
0+000

1+000
1+000
1+000
1+300

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000

1+000
1+000
1+000
1+300

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

PLRW200012214849

Jasienianka

Zagórski-Łyczana

0+000

2+250

MZMiUW Kraków

0+000

2+250

x

x

x

x

PLRW200012214849
PLRW200012214849

Jasienianka
Jasienianka

Zaleski
Zwiernik

0+000
0+000

1+100
1+000

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000

1+100
1+000

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW200012214849

Jasienianka

Sikornik

0+000

2+500

MZMiUW Kraków

0+000

2+500

x

x

x

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Rozdola

0+000

1+100

MZMiUW Kraków

0+000

1+100

x

x

x

x

PLRW200012214849

Jasienianka

Rzekówka

0+000

6+600

MZMiUW Kraków

0+000

6+600

x

x

x

PLRW200012214838

Polnianka

Polnianka

0+000

8+200

MZMiUW Kraków

0+000

8+200

x

x

PLRW200012214838

Polnianka

Bugajowianka

0+000

3+800

MZMiUW Kraków

0+000

3+800

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

6 stopni, budowle betonowe, budowle
siatkowo-kamienne, nazrut kamienny w
formie opaski km 0+380-6+326

x

x

x

11 stopni ażurowych, budowle siatkowo
kamienne, nazrut kamienny w formie
mopaski km 0+000-6+632

x

budowle siatkowo-kamienne, narzut
kamienny w formie opaski km 0+000 -2+420

x
x
x

x

x

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

x

punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne,
narzut kamienny w formie opaski

x

x

x

1 st betonowy, 3 stopnie ażurowe, elementy
betonowe km 2+688-3+750, budowle
siatkowo- kamienne, narzut kamienny w
formie opaski 1+800-2+100,5+0005+060,5+300-5+500

x

x

x

punktowo budowle siatkwo-kamienne, narzut
w formie opaski km 0+000-1+300
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PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW200012214838
PLRW200012214838

Polnianka
Polnianka
Polnianka
Polnianka
Polnianka

Od Zadziala
Spisak
Z Berdechowa
Z Lasu
Za Lasem

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+300
3+200
1+500
1+200
1+800

MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków
MZMiUW Kraków

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

1+300
3+200
1+500
1+200
1+800

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Biały

0+000

0+900

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

0+900

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+000-0+900
progi szt. 3

RW200062132749

Żylica

Bruśnik

0+000

4+900

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

4+900

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+000-3+182

RW200012213296

Węgierka

Bujakówka

0+000

4+500

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

4+500

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+000-3+670
stopnie, bystrza szt. 13

RW2000122132369

Juszczynka

Bystra Mała

0+000

1+900

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

1+900

x

x

x

RW200062132749

Żylica

Czarny

0+000

3+500

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

3+500

x

x

x

0+000

5+700

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

ubezpieczenie koryta w km 0+700-1+900

x

ubezpieczenie koryta w km 0+500-1+100,
1+400-2+800

x

x

ubezpieczenie koryta w km 1+800-1+900,
2+410-3+260, 4+210-4+330, 4+560-4+680,
5+090-5+200,5+500-5+700
stopnie szt. 8, progi szt. 32, bystrza szt. 5,
brody szt. 1

RW2000621329789

Pisarzówka

Czerwonka

0+000

5+700

ŚZMiUW w
Katowicach

RW20001221329569

Domaczka

Domaczka

0+000

5+705

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

5+705

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+000-1+810,
2+420-4+050
stopnie szt. 6, progi szt. 3, zapora
przeciwrumowiskowa szt. 1, brody szt. 3

RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Drożdzów

0+000

2+450

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

2+450

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+000-1+036
progi szt. 1, brody szt. 3, bystrze szt. 1

RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Foszczyna

0+000

3+250

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

3+250

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+440-2+000
progi szt. 1, bystrza szt. 1

RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Foszczyna Mała

0+000

1+220

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

1+220

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+000-0+100

RW2000142132499

Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia

Graniczny

0+000

2+500

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

2+500

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+300-0+600

RW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Harszówka

0+300

0+980

ŚZMiUW w
Katowicach

0+300

0+980

x

x

x

x

RW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Harszówka

1+120

1+940

ŚZMiUW w
Katowicach

1+120

1+940

x

x

x

x

RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Kolejowy

0+000

2+400

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

2+400

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+000-2+100
zapora przeciwrumowiskowa szt. 1

4+500

ŚZMiUW w
Katowicach

x

ubezpieczenie koryta w km 0+700-0+900,
1+440-1+721, 1+860-2+040, 3+250-3+370,
3+825-4+087
stopnie szt. 16, progi szt. 38

RW2000621329789

Pisarzówka

Kozówka

0+000

0+000

4+500

x

x

x

wały przeciwpowodziowe
cieku Domaczka 0+000-816,
0+000-769
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RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Kubiców

0+000

1+450

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

1+450

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+050-0+550
stopnie szt. 2

RW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Leśniówka

3+900

5+900

ŚZMiUW w
Katowicach

3+900

5+900

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 3+900-5+496
stopnie szt. 6, progi szt. 28, zapora
przeciwrumowiskowa szt. 1

RW20001221329569

Domaczka

Lewobrzeżny
dopływ Domaczki

0+000

1+520

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

1+520

x

x

x

x

RW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Moszczanka

0+000

4+950

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

4+950

x

x

x

x

RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Olejnik

0+000

2+420

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

2+420

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+500-1+100
stopnie szt. 1

x

ubezpieczenie koryta w km 2+700-3+100
stopnie szt. 1

RW2000621329789

Pisarzówka

Pisarzówka

0+000

17+400

ŚZMiUW w
Katowicach

1+700

17+400

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta 1+700-2+250,
2+755-4+00,
5+250-5+965,
6+500-6+680,
6+7406+960,
7+698-7+850,
8+070-8+400,
12+112-12+904, 13+100-16+347
stopnie szt. 46, progi szt. 40, bystrz szt. 1,
brody szt. 5

RW20001221327899

Łękawka

Pod Jasną Górką

0+000

1+100

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

1+100

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+450-0+700

RW20001221329569

Domaczka

Prawobrzeżny
dopływ Domaczki

0+000

1+720

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

1+720

x

x

x

x

RW20001221327899

Łękawka

Racław Graniczny

0+000

3+100

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

3+100

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+100-0+200

RW2000621329789

Pisarzówka

Słonica

0+000

8+700

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

8+700

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta 0+000-0+409,
0+905-1+600,
1+826-2+290,
2+870-3+720,
4+200-4+480,
6+130-6+390
stopnie szt. 2,
progi szt. 2

RW200062132749

Żylica

Stawki

0+000

2+200

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

2+200

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km1+050-1+300

RW200014213259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Tynianka

0+000

2+720

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

2+720

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+000-1+020
zapora przeciwrumowiskowa szt. 1

RW200012213296

Węgierka

Węgierka

0+000

3+700

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

3+700

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+000-1+600

RW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od zb.
Tresna do zb. Czaniec)

Zadolny

0+000

1+450

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

1+450

x

x

x

x

RW2000142132499

Koszarawa od Krzyżówki
bez Krzyżówki do ujścia

Za Dworem

0+000

2+650

ŚZMiUW w
Katowicach

0+000

2+650

x

x

x

x

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do ujścia

Nidzica, gm.
Działoszyce

4+250

35+900

ŚZMiUW Kielce

31+600

35+900

x

x

x

x

ubezpieczenie koryta w km 0+350-0+850
x
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Sancygniówka
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Sancygniówka, gm.
Działoszyce

0+000

12+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

12+800

x

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do ujścia

Nidzica

4+250

35+900

ŚZMiUW Kielce

4+250

6+500

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do ujścia

Nidzica

4+250

35+900

ŚZMiUW Kielce

6+500

26+460

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do ujścia

Nidzica

4+250

35+900

ŚZMiUW Kielce

26+460

30+430

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do ujścia

Nidzica

4+250

35+900

ŚZMiUW Kielce

30+430

31+600

x

PLRW200062139869

Małoszówka z dopływami

Małoszówka

1+600

12+710

ŚZMiUW Kielce

3+550

12+710

x

PLRW200062139869

Małoszówka z dopływami

0+000

5+829

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+829

PLRW200062139849

Szarbiówka

Dopływ spod
Gruszowa
(Muszanka)
Szarbiówka

0+000

10+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+450

PLRW200062139849

Szarbiówka

Szarbiówka

0+000

10+500

ŚZMiUW Kielce

3+450

6+815

PLRW200062139849

Szarbiówka

Szarbiówka

0+000

10+500

ŚZMiUW Kielce

7+430

10+500

PLRW2000621398529

Stradówka

Stradówka

0+000

9+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

PLRW2000621398529
PLRW20009213989

Stradówka
Nidzica od Nidki do ujścia

Stradówka
Młynówka Topola

0+000
0+000

9+000
3+120

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do ujścia

Młynówka
Kamyszów

0+000

2+320

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do ujścia

Potok od
Gabułtowa

0+000

PLRW2000621398899

Jawornik

Jawornik

PLRW2000621398899

Jawornik

PLRW2000621398899
PLRW20001621529

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

jaz km 23+591

x

x
x

x

x

x

most w km 7+100 w m.
Biedrzykowice, gm.
Działoszyce, powiat
pińczowski

wały p.pow. l. 0+000-1+200;
p. 0+000-2+300 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą,
most szt. 1

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 2+800-11+600 w m.
Niewiatrowice, Opatkowice, Biedrzykowice,
Sancygniów, Podrózie, gm. Działoszyce,
powiat pińczowski

stopnie w km 27+734, 28+350, 29+667,
30+554

wał p.pow. p. 0+000-1+800
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą;

stopnie w km 4+842, 7+446, 8+545, progi w
km 7+046,

jaz w k 4+131,

x

x
x

przepusty szt. 10
x

x
zastawka w km 3+874, jaz w
km 5+509, most szt. 1,
przepust szt. 1

x

x

x

x

x

x

x

2+376

x

x

x

2+376
0+000

8+770
3+120

x
x

x

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+375

x

x

jaz w km 0+111, most szt. 1,
syfon w km 2+282

5+480

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+515

x

x

zastawki w km 0+155, 0+890,
1+558, 3+178, 4+665, kładka
szt. 1, przepust szt. 6

4+320

14+180

ŚZMiUW Kielce

4+300

10+670

Jawornik

4+320

14+180

ŚZMiUW Kielce

10+670

12+800

x

x

Jawornik

Kijanka

1+010

2+810

ŚZMiUW Kielce

1+010

2+810

x

x

x

x

przepust szt. 1

Młyńska

Młyńska (Ciek od
Zagajowa)

0+000

12+780

ŚZMiUW Kielce

4+560

9+400

x

x

x

x

mosto-jaz km 5+957

bystrotok w km 1+968, 2+140, 2+254, 2+335
x
x

x

x

na odcianku 7+430-9+600 dno i stopa skarpy
ubezpieczone płaytami betonowymi
(chodnikowymi)

x
stopień w km 3+106

x

przepusty szt. 1, kładka szt. 1,
zastawka w km 2+356
zastawka w km 2+356
most szt. 1,

stopień w km 8+630,

most szt. 1

bystrotoki w km 11+593,12+211, 12+477

przepust szt. 1, most szt. 1
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PLRW20007216549

Struga Podłęska

Struga Podłęska
(Branka, gm.
Pińczów)

0+000

21+288

ŚZMiUW Kielce

0+000

17+128

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216149

Brynica

Brynica, gm.
Nagłowice

0+000

10+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

10+500

x

x

x

x

x

x

zastawka 0+100 w m. Caców,
gm. Nagłowice, powiat
Jędrzejowski

jaz 1+674 w m. Podgózd,
6+380 w m. Czarnocice,
8+860 w m. Wolica, 11+130
w m. Piaski , most drewniany
w km 6+620 w m.
Czarnocice, 8+000 w m.
Raków, gm. Imielno,
Jędrzejów, powiat
jędrzejowski.

PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

Brzeźnica, gm.
Imielno, Jędrzejów

0+000

15+990

ŚZMiUW Kielce

0+000

15+990

x

x

x

x

x

x

PLRW2000721658

Kruczka

Ciek od Bełku, gm.
Imielno, Michałów

0+000

9+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+500

x

x

x

x

x

x

PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

Ciek od
Czarnocina, gm.
Złota

0+000

11+835

ŚZMiUW Kielce

3+710

10+050

x

x

x

x

x

x

PLRW20007216669

Mozgawa

Ciek od
Emilianowa, gm.
Wodzisław

0+000

7+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+800

x

x

x

x

x

x

PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

Ciek od Goznej,
gm. Jędrzejów

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od
Gniewięcina, gm.
Sędziszów

0+000

0+000

7+180

3+980

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+000

7+180

3+980

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

stopień w km 12+300 w m. Uników, gm.
Pińczów, powiat pińczowski, ubezpiczenie
skrp z kiszki faszynowej w km 0+000-6+500

jaz 0+200 w m. Skowronno
Górne , zastwki 13+985,
14+365 w m. Grochowiska,
most żelbetowy w km 0+900
w m. Skowronno Górne,
przepust z piętrzeniem w km
15+935, 16+320 w m.
Grochowiska, gm. Pińczów,
powiat pińczowski

stopień 0+990 w m. Kwasków, gm. Imielno,
powiat jędrzejowski

przepust w km 0+900 w m.
Kwasków, gm. Imielno,
powiat jędrzejowski

zastawki 3+780, 4+600,
5+060, przepust w km 4+420,
4+630 w m. Stawiszyce, gm.
Złota, powiat pińczowski

x

jaz 0+090 w m. Wólka, most
żelbetowy w km 3+932 w m.
Gozna, przepust w km 5+130
w m. Gozna, 5+980, 7+000 w
m. Brus, gm. Jędrzejów,
powiat jędrzejowski

x

przepust w km 3+000, 3+620
w m. Gniewięcin, gm.
Sędziszów, powiat
jędrzejowski
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PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

Ciek J, gm.
Imielno, Kije

0+000

2+920

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+920

x

x

x

x

x

x

zastawka 0+280 w m.
Kliszów, most betonowy w
km 0+560 , 2+010 w m.
Kliszów, 2+600, 2+900 w m.
Motkowice, przepust w km
0+800 w m. Kliszów, gm.
Imielno, powiat jędrzejowski

PLRW200072165329

Ciek od Korytnicy

Ciek od Korytnicy,
gm. Sobków

0+000

2+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+800

x

x

x

x

x

x

przepust w km 0+810 w m.
Korytnica, gm. Sobków,
powiat jędrzejowski

x

zastawki 1+040, 1+440,
1+990, 2+340 w m.
Pełczyska, przepust w km
0+380 w m. Stawiszyce, gm.
Złota, powiat pińczowski

x

jaz 0+444 w m. Mierzawa,
gm. Wodzisław przepust w
km 1+310 w m. Potok Folga,
1+716 w m. Potok Mały, gm.
Jędrzejów oraz w 3+324,
3+956, 4+616 w m. Potok
Wielki, gm. Jędrzejów,
powiat jędrzejowski

x

zastawki 0+795, 1+100 w m.
Mstyczów, 1+520, 2+020,
2+275, 2+810, przepust w km
0+130, 0+415 w m.
Mstyczów, 1+260, 2+000,
3+150, 3+520, 3+670, 3+900,
3+930, 4+100, 4+240, 4+300,
4+440, 4+700 w m. Przełaj,
gm. Sędziszów, powiat
jędrzejowski.

PLRW2000921631

PLRW2000921669

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od Pełczysk,
gm. Złota

Ciek od Potoka,
gm. Jedrzejów,
Wodzisław

Ciek od Przełaja,
gm. Sędziszów

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

PLRW20006216194

Ciek od Pustej Woli

PLRW200052162949

Dopływ spod Skorkowa

PLRW200052162949

Dopływ spod Skorkowa

Ciek od Skorkowa,
gm. Krasocin

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od Słupi, gm.
Sędziszów

PLRW200010216531

Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy

Ciek od Sokołowa,
gm. Sobków

Ciek od Pustej
Woli, gm.
Małogoszcz
Ciek od Skorkowa,
gm. Małogoszcz

0+000

0+000

2+430

5+120

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+000

2+430

5+120

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

4+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+700

x

x

x

x

0+000

6+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+600

x

x

x

x

x

0+000

6+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+500

x

x

x

x

x

0+000

6+800

ŚZMiUW Kielce

5+300

6+800

x

x

x

x

x

0+000

0+000

1+500

1+750

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+000

1+500

1+750

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

przepust w km 0+136, 1+270,
1+460 w m . Tarnawa, gm.
Sędziszów, powiat
jędrzejowski.

x

przepust w km 0+010, 0+375,
0+520, 0+680, 0+800, 1+010,
1+310, 1+340 w m. Sokołów
Dolny, gm. Sobków, powiat
jędrzejowski
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PLRW200010216531

Nida od Czarnej Nidy do
Cieku od Korytnicy

Ciek od Wierzbicy,
gm. Kije

0+000

4+962

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+962

x

x

x

x

x

x

zastwaka 0+050 w m. Rębów,
przepust w km 4+005 w m.
Wierzbica, gm. Kije, powiat
pińczowski

PLRW2000621616

Grabówka

Grabówka, gm.
Jędrzejów,
Małogoszcz

0+000

7+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+500

x

x

x

x

x

x

zastawka 0+320 w m.
Mniszek, gm. Małogoszcz,
powiat jędrzejowski

zastawki 2+260, 2+390 w m.
Stawy, przepust z pietrzeniem
w km 0+010 w m. Sobowice,
0+940 w m. Imielnica, 1+790
w m. Stawy, przepust w km
3+300 w m. Stawy, 7+920 w
m. Jakubów, gm. Imielno,
powiat jędrzejowski

PLRW2000721656

Jakubówka

Jakubówka, gm.
Imielno

0+000

9+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+000

x

x

x

x

x

x

PLRW2000621612

Kwilinka

Kwilanka, gm Oksa

0+000

13+750

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+220

x

x

x

x

x

x

zastawka 0+280 w m. Oksa,
gm. Oksa, powiat
jędrzejowski

PLRW2000621612

Kwilinka

Kwilanka, gm.
Moskorzew

0+000

13+750

ŚZMiUW Kielce

1+220

8+420

x

x

x

x

x

x

jaz 6+500 w m. Kossów, gm.
Radków, powiat
włoszczowski

PLRW2000621612

Kwilinka

Kwilanka, gm.
Radków

0+000

13+750

ŚZMiUW Kielce

8+420

13+750

x

x

x

x

x

x

zastawka 13+220 w m.
Kolonia Chlewice, gm.
Moskorzew, powiat
włoszczowski

x

jaz 1+030 w m. Lipnica,
3+980 w m. Złotniki, 5+660
w m. Kanice Stare, 7+410 w
m. Rembiechowa, 8+220,
9+030 w m. Węgleszyn, gm.
Oksa zastwaka 18+480 w m.
Kozłów, gm. Małogoszcz,
powiat jędrzejowski

PLRW20006216189

Lipnica

Lipnica, gm. Oksa,
Małogoszcz

PLRW20008216299

Wierna Rzeka od Kalisza do
ujścia

Łososina, gm.
Małogoszcz

0+000

21+150

ŚZMiUW Kielce

0+000

21+150

x

x

x

x

0+000

39+810

ŚZMiUW Kielce

1+400

6+350

x

x

x

x

x

x

próg w km 3+300 w m. Stawy, gm. Imielno,
powiat jędrzejowski

stopień 1+450 w m. Lipnica, 1+950, 2+550,
3+050, 3+400 , 4+410 w m. Złotniki, 7+000
w m. Kanice Stare, 8+220, 9+030, 9+300 w
m. Węgleszyn, gm. Oksa, powiat
jędrzejowski

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

PLRW20006216714

PLRW20006216116

Mozgawka

Nida do Strugi Dąbie
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0+000

55+195

ŚZMiUW Kielce

0+000

55+195

x

x

0+000

55+195

ŚZMiUW Kielce

0+000

55+195

x

x

0+000

14+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

14+200

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

jaz w km 40+620 w m.
Sędziszów, gm. Sędziszów,
powiat jędrzejowski

x

x

jaz 3+420 w m. Nawarzyce,
gm. Wodzisław, powiat
jędrzejowski

x

jaz 1+700 w m. Mozgawa,
most w km 5+290, 5+385,
5+480, 5+540, 5+650, 5+740,
5+810, 5+890, 5+950, 5+990,
6+060 w m. Zagorzyce,
przepust w km 6+260 w m.
Zagorzyce, gm. Pińczów,
powiat pińczowski.

x

jaz 4+585 w m. Mniszek, gm.
Małogoszcz, powiat
jędrzejowski, 9+000 w m.
Dzierążnia, gm. Działoszyce,
powiat pińczowski, 20+350
w m. Oksa, pompownia w m.
Popowice, gm. Oksa, powiat
pińczowski, most w km
6+990 w m. Mniszek, gm.
Małogoszcz, powiat
jędrzejowski, 9+185 w m.
Dzierążnia, gm. Działoszyce,
powiat pińczowski, 12+030 w
m. Tyniec, gm. Oksa, powiat
jędrzejowski.

Mierzawa, gm.
Sędziszów,
Wodzisław,
Michałów, Pińczów

Mozgawa, gm.
Wodzisław

Mozgawka, gm.
Złota Pińczów

Nida Biała, gm.
Oksa, Małogoszcz,
Sobków

0+000

0+000

6+290

45+840

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+000

6+290

27+700

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

stopień 19+700 w m. Konary, gm.
Wodzisław, 21+700 w m. Strzeszkowice,
gm. Wodzisław 42+550 w m. Tarnawa, gm.
Sędziszów, powiat jędrzejowski

jaz 1+400 w m. Pawłowice,
gm. Sędziszów, 13+692 w m.
Sędowice, gm. Michałów,
20+900 w m. Strzeszkowice,
gm. Wodzisław 24+100 w m.
Przyłęk, gm. Wodzisław,
29+900 w m. Słaboszowice,
jaz w km 42+140 w m.
Tarnawa, 49+250 w m.
Mstyczów, 53+420 w m.
Klimontów, most betonowy w
km 18+130 w m.
Niegosławice, most w km
52+275, 52+300 w m.
Podsadek, 53+552, 53+680,
54+250 w m. Klimontów,
powiat jędrzejowski

x

x

stopień 3+150, 5+540, 6+360, 7+040, 7+430,
7+720 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz
10+880, 11+660, 12+310 w m. Tyniec, gm.
Oksa, 17+625 w m. Popowice, gm. Oksa
ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej o śr.
2x 20 cm obustronnie w km 0+000-22+200
w m. Lipnica, Mniszek, gm. Małogoszcz
oraz w m. Chorzewa, gm. Jędrzejów oraz w
m. Tyniec, Popowice, Oksa, Rzeszówek, gm.
Oksa, powiat jędrzejowski

Skarb Państwa
(PKP)
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x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej o śr.
2x20 cm obustronnie w km 27+700-31+010
w m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat
włoszczowski

jaz 29+440 w m. Dąbie, gm.
Włoszczowa, powiat
włoszczowski

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej o śr.
2x20 cm obustronnie w km 31+010-40+840
w m. Skociszewy, Krasów, Radków, gm.
Radków, powiat włoszczowski

jaz 32+540, 34+900 w m.
Skociszewy, Krasów,
Radków, gm. Radków, powiat
włoszczowski

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej o śr.
2x20 cm obustronnie w km 40+84041+140m. Mękarzów, Moskorzew, gm.
Moskorzew, powiat włoszczowski

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała, gm.
Moskorzew

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała, gm.
Radków

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała, gm.
Włoszczowa

0+000

45+840

ŚZMiUW Kielce

40+840

45+840

x

x

x

x

x

x

PLRW200072164699

Morawka

Potok
Włoszczowicki,
gm. Kije

0+000

6+805

ŚZMiUW Kielce

1+200

6+805

x

x

x

x

x

x

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Rów A Nawarzyce,
gm. Wodzisław

0+000

2+280

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+280

x

x

x

x

Rudka

Rudka, gm.
Jędrzejów, Sobków

PLRW20006216192

0+000

45+840

ŚZMiUW Kielce

27+700

31+010

x

x

x

x

x

0+000

45+840

ŚZMiUW Kielce

31+010

40+840

x

x

x

x

x

0+000

10+966

ŚZMiUW Kielce

0+000

10+966

x

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+000-8+400 w m. Mzurowa, gm.
Sobków oraz w m. Mnichów, gm. Jędrzejów,
powiat jędrzejowski

zastawki 1+280 w m.
Mzurowa, gm. Sobków,
7+520 w m. Mnichów, gm.
Jędrzejów, powiat
jędrzejowski

próg w km 2+270 w m. Hajdaszek gm. Kjie,
powiat Pińczowski, ubezpiczenie skarp z
kiszki faszynowej o śr. 20 cm obustronnie w
km 0+000-5+400, 6+360-9+660 w m.
Umianowice, Czechów, Janów, gm. Kije
oraz w m. Chwałowice, gm. Pińczów, powiat
pińczowski

jaz w km 2+325, 3+150 w m.
Hajdaszek, gm. Kije, 3+950,
4+900 w m. Czechów, gm.
Kije, zastawka 3+800 w m.
Czechów, gm. Kije, przepust
w km 7+470, 8+475 w m.
Chwałowice, gm. Pińczów,
powiat pińczowski

PLRW20007216549

Struga Podłęska

Struga
Chwałowicka, gm.
Pińczów, Kije

0+000

9+660

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+660

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216189

Lipnica

Struga Lipno, gm.
Oksa

0+000

1+950

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+950

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216118

Struga Rzeszówek

Struga Rzeszówek,
gm. Oksa

0+000

8+440

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+500

x

x

x

x

PLRW20006216118

Struga Rzeszówek

Struga Rzeszówek,
gm. Włoszczowa

0+000

8+440

ŚZMiUW Kielce

7+500

8+440

x

x

x

x

przepust w km 2+020, 3+640
w m. Włoszczowice, gm.
Kije, powiat pińczowski

x

x

x

zastawka 0+575 w m. Oksa,
1+715, 2+420, 3+800 w m.
Rzeszówek, gm. Oksa, most
w km 0+850 w m. Oksa, gm.
Oksa, powiat jędrzejowski
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0+000

4+720

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+720

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

próg 4+160 w m. Uników, gm. Pińczów,
powiat pińczowski, ubezpiczenie skarp z
kiszki faszynowej fi 20 cm obustronnie w km
1+740-4+400

zastawki 1+950, 2+204,
2+400, 2+600, 2+844, 3+228,
3+420, 3+715, 3+845,
przepust w km 1+972, 3+840
w m. Uników, gm. Pińczów,
powiat pińczowski.

most w km 5+350 w m.
Lubcza, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejowski, przepust
w km 7+150 w m.
Węchadłów, gm. Michałów,
powiat pińczowski

PLRW2000621668

Ciek od Węchadłowa

Struga Węchadłów,
gm. Michałów

0+000

7+255

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+255

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+000-2+600, 4+560-7+255w m.
Sędowice, gm. Michałów powiat pińczowski
oraz w m. Wola Lubecka, Lubcza, gm.
Wodzisław powiat jędrzejowski oraz w m.
Węchadłów, gm. Michałów powiat
pińczowski

PLRW20006216189

Lipnica

Struga Wygnanów,
gm. Małogoszcz

0+000

3+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+400

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+000-3+400 w m. Złotniki,
Wygnanów, gm. Małogoszcz, powiat
jędrzejowski

zastawka 0+525 w m.
Złotniki, gm. Małogoszcz,
powiat jędrzejowski

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+860-6+811w m. Zagość Stara,
Zagość Nowa, Leszcze, gm. Pinczów, powiat
pińczowski

most w km 1+350 w m.
Zagość Stara, 2+470, 3+220
w m. Zagość Nowa, przepust
w km 4+680 w m. Wola
Zagojska, 6+045, 6+145,
6+310 w m. Leszcze, gm.
Pińczów, powiat pińczowski

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+000-3+300 w m. Żarczyce Małe
i Żarczyce Duże, gm. Małogoszcz, powiat
jędrzejowski

zastawki 0+660 w m.
Żarczyce Małe, 3+620 w m.
Żarczyce Duże, most w km
2+425 w m. Żarczyce Małe,
gm. Małogoszcz, powiat
jędrzejowski

PLRW20007216716

Struga Zagość

Struga Zagość, gm.
Pińczów

0+000

6+811

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+811

x

x

x

x

PLRW20006216189

Lipnica

Struga Żarczyce,
gm. Małogoszcz

0+000

7+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+400

x

x

x

x

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Starorzecze rzeki
Nidy w
Sobowicach, gm.
Imielno

0+000

3+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+300

x

x

x

x

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Starorzecze rzeki
Nidy Umianowice Skowronno, gm.
Kije, Pińczów

0+000

6+360

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+360

x

x

x

x

x

x

x

przepust z piętrzeniem w km
0+20, 1+170, 1+900, 2+620
w m. Sobowice, gm. Imielno,
powiat jędrzejowski.

x

przepust z piętrzeniem w km
0+805 w m. Skowronno
Górne, gm. Pińczów, 2+160,
2+712, 4+010 w m.
Umianowice, gm. Kije,
przepust w km 0+295 w m.
Skowronno Górne, gm.
Pińczów, powiat pińczowski
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PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

Zdunówka, gm.
Moskorzew

0+000

3+317

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+317

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+000-2+600 w m. Mękarzów,
gm. Moskorzew, powiat włoszczowski.

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Struga 52, gm.
Radków

0+000

2+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+200

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+000-2+200 w m. Radków, gm.
Radków, powiat włoszczowski

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Struga Krzepin, gm.
Radków

0+000

10+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+300

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+000-3+300 w m. Krasów,
Jakubów, gm. Radków, powiat włoszczowski

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Struga Krzepin, gm.
Secemin

0+000

10+700

ŚZMiUW Kielce

3+300

10+700

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 3+300-5+400 w m. Krzepin, gm.
Secemin, powiat włoszczowski

przepust z piętrzeniem w km
4+715, 6+200 w m. Krzepin,
gm. Secemin, powiat
włoszczowski

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Weśrednik, gm.
Radków

0+000

5+755

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+100

x

x

x

x

x

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Weśrednik, gm.
Secemin

0+000

5+755

ŚZMiUW Kielce

3+100

5+755

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 3+100-5+755 w m. Czaryż, gm.
Secemin, powiat włoszczowski

przepust z piętrzeniem w km
5+755 w m. Wola Czaryska,
gm. Secemin, powiat
włoszczowski

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Młynówka Dąbie,
gm. Włoszczowa

0+000

1+265

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+265

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+000-1+265 w m. Dąbie, gm.
Włoszczowa, powiat włoszczowski

PLRW20006216116

PLRW20007216549

Nida do Strugi Dąbie

Struga Podłęska

Struga Dąbie, gm.
Włoszczowa

Struga Podłęska
(Branka)

0+000

9+470

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+470

x

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 0+000-9+470 w m. Dąbie,
Boczkowice, Rogienice, Konieczno, powiat
wloszczowski

jaz 0+285, 1+560, 2+200,
3+200 w m. Dąbie, 4+820 w
m. Boczkowice, zastawka
6+300 w m. Rogienice,
przepust z piętrzeniem w km
6+100, 6+700 w m.
Rogienice, 7+100, 7+500,
8+260, 8+850, 9+130 w m.
Konieczno, gm. Włoszczowa,
powiat włoszczowski

Lewy wał rz. Branki w
Skowronnie, gm. Pińczów w
km 0+000-1+320, powiat
pińczowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
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Struga Podłęska

Struga Podłęska
(Branka)

PLRW2000721658

Kruczka

Kruczka (Ciek od
Bełku)

PLRW2000721658

Kruczka

Kruczka (Ciek od
Bełku)

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Sędziszówka
(Mierzawa)

PLRW20007216549

Poz. 4055

x

Prawy wał rz. Branki w
Skowronnie, gm. Pinczów w
km 0+000-1+400, powiat
pińczowski

ŚZMiUW Kielce

x

Lewy wał Cieku od Bełku,
gm. Imielno w km 0+0000+190, powiat jędrzejowski
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

ŚZMiUW Kielce

x

Prawy wał Cieku od Bełku,
gm. Imielno w km 0+0000+780, powiat jędrzejowski

x

Lewy wał rz. Mierzawy w
Pawłowicach, gm. Michałów
w km 0+000-1+950, powiat
pińczowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

x

Prawy wał rz. Mierzawy w
Pawłowicach, gm. Michałów,
Pińczów w km 0+000-2+050,
powiat pińczowski wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW Kielce

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Sędziszówka
(Mierzawa)

PLRW20006216789

Dopływ z Cieszkowów

Dopływ z
Cieszkowów (Ciek
od Krzyża)

PLRW2000721685

Maskalis do Dopływu z
Olganowa (bez Cieku od
Broniny)

rzeka Maskalis

0+000

25+000

ŚZMiUW Kielce

9+200

25+000

PLRW2000921689

Maskalis od Dopływu z
Olganowa do ujścia

Ciek od Broniny

0+000

5+980

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+900

PLRW2000921689

Maskalis od Dopływu z
Olganowa do ujścia

Kanał Ulgi rz.
Maskalis

0+000

4+390

ŚZMiUW Kielce

1+000

4+390

PLRW20007216529

Brzeźnica

Jasionka, gm.
Jędrzejów

0+000

4+100

ŚZMiUW Kielce

0+000
0+200
1+850

0+200
1+850
4+100

PLRW20007216529

Brzeźnica

Murawka, m.
Jędrzejów

0+000

2+030

ŚZMiUW Kielce

0+000,
1+420,
1+540

PLRW2000921639

Nida od Hutki do Czarnej
Nidy

Struga Dzierążnia,
gm. Oksa

0+000

1+600

ŚZMiUW Kielce

PLRW2000921639

Nida od Hutki do Czarnej
Nidy

0+000

1+600

PLRW2000921639

Nida od Hutki do Czarnej
Nidy

Ciek od Bizorędy,
gm. Sobków
Ciek od Staniowic,
m. Sobków, gm.
Sobków

0+000

PLRW2000921639

Nida od Hutki do Czarnej
Nidy

Ciek od Staniowic,
m. Staniowice, gm.
Sobków

PLRW2000921639

Nida od Hutki do Czarnej
Nidy

Młynówka, gm.
Oksa

ŚZMiUW Kielce

0+000

10+920

ŚZMiUW Kielce

4+800

6+680

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1+110,
1+480,
2+030

x

x

x

x

x

x

x

0+000

1+600

x

x

x

x

x

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+600

x

x

x

x

x

3+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+800

x

x

x

x

x

x

x

0+000

3+000

ŚZMiUW Kielce

1+800

3+000

x

x

x

x

x

x

x

0+000

0+863

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+863

x

x

x

x

x

x

x

stopień w km: 4+380, 4+840, 6+360,
18+175, 18+375, 18+700, 18+939, bystrotok
w km 17+765, 19+115, 19+515, 22+155

bród w km: 3+640, 9+354,
17+800, 18+078, 18+100,
mosty - 10 szt. przepusty - 6
szt, Jaz w km 1+600,

jaz w km 2+350
jaz w km 4+390, przepust 2 szt, most - 2 szt

x
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PLRW2000921631

Nida od Strugi Dąbie do
Hutki

Struga
Bałkowianka, m.
Dzierzgów, gm.
Radków

0+000

1+620

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+620

x

x

x

x

PLRW2000721662

Łowinka

Struga Łowinka, m.
Boleścice, gm.
Sędziszów

0+000

3+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+100

x

x

x

x

x

PLRW2000721662

Łowinka

Struga Łowinka, m.
Łowinia, gm.
Sędziszów

0+000

3+300

ŚZMiUW Kielce

1+100

3+300

x

x

x

x

x

PLRW20006216156

Dopływ spod Laskowa

Ciek od Laskowej,
m. Laskowa, gm.
Wodzisław

0+000

1+350

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+125

x

x

x

x

x

PLRW20006216156

Dopływ spod Laskowa

Ciek od Laskowej,
m. Wodzisław, gm.
Wodzisław

0+000

1+350

ŚZMiUW Kielce

1+125

1+350

x

x

x

x

x

PLRW20006216156

Dopływ spod Laskowa

0+000

0+250

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+250

x

x

x

x

x

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

0+000

2+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+730

x

x

x

x

x

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

0+000

2+000

ŚZMiUW Kielce

0+730

0+840

x

x

x

x

x

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

0+000

2+000

ŚZMiUW Kielce

0+840

2+000

x

x

x

x

x

PLRW20007216669

Mozgawa

0+000

1+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+600

x

x

x

x

x

PLRW20007216669

Mozgawa

0+000

1+150

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+650

x

x

x

x

x

PLRW20007216669

Mozgawa

0+000

1+150

ŚZMiUW Kielce

0+650

1+150

x

x

x

x

x

PLRW20007216618

Dopływ spod Rożnicy

0+000

3+794

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+794

x

x

x

x

x

PLRW2000721662

Łowinka

0+000

2+930

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+930

x

x

x

x

Ciek od Źródła, gm.
Wodzisław
Ciek od
Pokrzywnicy, m.
Zarzecze, gm.
Wodzisław
Ciek od
Pokrzywnicy, m.
Piotrkowice, gm.
Wodzisław
Ciek od
Pokrzywnicy, m.
Pokrzywnica, gm.
Wodzisław
Stokówka, gm.
Wodzisław
Świątniczka, m.
Wodzisław gm.
Wodzisław
Świątniczka, m.
Łany, gm.
Wodzisław
Rów od Rożnicy,
gm. Słupia
Jędrzejowska
Ciek od Trzcińca,
gm. Nagłowice,
Sędziszów

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20
cm w km 6+900-7+700 w m. Dzierążnia, gm.
Działoszyce, powiat pińczowski

PLRW2000721656

Jakubówka

Jakubówka, gm.
Działoszyce

0+000

9+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+200

x

x

x

x

PLRW2000721656

Jakubówka

Sudolanka, gm.
Działoszyce

0+000

6+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+200

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000721656

Jakubówka

Ciek od Kwaszyna,
gm. Działoszyce

0+000

1+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+300

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000721656

Jakubówka

Struga Kujawka,
gm. Działoszyce

0+000

0+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+700

x

x

x

x

PLRW20002621752

Kineta

Kineta

0+000

9+506

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+394

PLRW2000621772
PLRW2000621772
PLRW20002621792
PLRW2000262191169

Śmierdziączka
Śmierdziączka
Ciek od Okrągłej
Ciek od Turska

Śmierdziączka
Śmierdziączka
Ciek od Okragłej,
Ciek od Turska

0+000
0+000
0+000
0+000

9+000
9+000
6+800
8+500

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
5+000
0+260
0+570

1+130
9+000
5+000
2+700

PLRW2000621912

Strzegomka

Strzegomka
(Trzcianka)

0+000

13+300

ŚZMiUW Kielce

0+100

6+600

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

most betonowy w km 0+150,
0+220, 0+500, 0+780, 1+100
w m. Działoszyce, przepust w
km 0+960 w m. Działoszyce,
gm. Działoszyce, powiat
pińczowski

przepusty 23 szt., mosty 8szt.

x
przepusty 28szt.
x

x

x

jaz w km 3+970; w km
6+600, mostki 3szt.
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Strzegomka

PLRW20006219169

Zawidzianka

PLRW2000621914

Dopływ z Piskowoli

PLRW20009217889
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Strzegomka
(Trzcianka)
Zawidzanka
Dopływ z
Pliskowoli (Ciek od
Mucharzewa)

Wschodnia

Poz. 4055

0+000

13+300

ŚZMiUW Kielce

7+100

12+576

x

x

x

4+500

13+800

ŚZMiUW Kielce

5+130

9+500

x

x

x

0+000

1+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+000

x

x

x

0+000

49+050

ŚZMiUW Kielce

0+000

19+830

x

x

x

x

x

zastawka w km 7+160;
12+870;przepusty 2szt.

x
x

x

jaz w km 8+780; w km
12+380; w km 14+950 most
1szt.;
lewy wał w
km 0+000-4+500; prawy wał
km 0+000-0+300; 0+3002+600

x

stopień w km:
19+820+20+370,20+570,22+515,23+198,24
+548,25+924,26+444,29+346,29+761,30+14
1,30+501,31+661

Bród w km: 16+500, 35+600,
38+863, jaz w km
20+670,25+100,28+900,31+8
90,33+450,37+835,40+270
przepust -1szt, kładka 1- szt.

PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia

0+000

49+050

ŚZMiUW Kielce

25+000

29+240

PLRW200062178782

Moczydlanka

Moczydlanka
(Moczydlnica)

0+000

5+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+500

x

x

x

x

PLRW200062178729

Desta

Desta

0+000

6+900

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+120

x

x

x

x

PLRW200062178729

Desta

Desta

0+000

6+900

ŚZMiUW Kielce

3+700

6+200

x

x

x

PLRW200062178889

Ciek od Wierzbicy

Ciek od Wierzbicy
(Ciek od Nizin)

0+000

9+390

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+250

x

x

x

x

PLRW200062178889

Ciek od Wierzbicy

Ciek od Wierzbicy
(Ciek od Nizin)

0+000

9+390

ŚZMiUW Kielce

3+250

9+390

x

x

x

x

PLRW200062178889
PLRW200062178869
PLRW200062178869

Ciek od Wierzbicy
Pobocznica
Pobocznica

Potok Koniemłocki
Struga Oleśnicka
Struga Oleśnicka

0+000
0+000
0+000

11+000
8+890
8+890

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000
6+360

6+000
5+700
7+290

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

PLRW200062178869

Pobocznica

Pobocznica (Struga
Strzelecka)

0+000

10+115

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+885

x

x

PLRW200062178869

Pobocznica

Pobocznica (Struga
Strzelecka)

0+000

10+115

ŚZMiUW Kielce

7+885

9+500

x

x

PLRW20006217883
PLRW20006217883
PLRW20006217883
PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy
Wschodnia do Sanicy
Wschodnia do Sanicy
Wschodnia do Sanicy

0+000
0+000
0+000
0+000

16+245
16+245
16+245
16+245

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
4+350
5+800
14+460

4+350
5+800
8+050
15+540

x
x
x
x

x

x
x
x

PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy

0+000

6+070

ŚZMiUW Kielce

3+900

4+860

x

x

x

jaz w km 1+050; 1+840

PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy

0+000

6+070

ŚZMiUW Kielce

5+690

5+970

x

x

x

jaz w km 1+050; 1+841

PLRW200062178729

Desta

Ciek od
Podmaleńca

0+000

3+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+000

x

x

x

x

zastawki 0+350;0+680;
1+000;1+250

PLRW200062178729

Desta

Ciek od Brodek

0+000

3+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+000

x

x

x

zastawki w km
0+200;0+500;1+200

Radna (Radnia)
Radna (Radnia)
Radna (Radnia)
Radna (Radnia)
Ciekąca
(Szydłówka)
Ciekąca
(Szydłówka)

x

x

x
x

x

x

x

x

x
jaz w km 1+450, zastawki
2+320;4+700
jaz w km 1+450, zastawki
2+320;4+701
jaz w km 0+350;
km 0+812

jaz w

przepust 51szt.
mostki 2szt.

zastawka w km 5+520; 5+820
x

x
x
x

PLRW200092178849

Sanica od Brodu do ujścia

Sanica od Brodu do
ujścia

0+000

27+930

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+560

x

x

x

x

PLRW200092178849

Sanica od Brodu do ujścia

Sanica od Brodu do
ujścia

0+000

27+930

ŚZMiUW Kielce

3+560

7+630

x

x

x

x

PLRW2000621788429
PLRW2000621788429

Sanica do Brodu
Sanica do Brodu

Sanica do Brodu
Sanica do Brodu

0+000
0+000

27+930
27+930

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

7+630
11+000

9+200
17+050

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

Stopień w km: 5+550,5+900

Bród w km:
1+900,4+500,9+100,9+600,1
0+100,10+580,11+520, jaz w
km
2+700,4+180,6+220,7+670,8
+200,9+200,10+800,16+380
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PLRW200092178849

Sanica od Brodu do ujścia

PLRW200092178849

Sanica od Brodu do ujścia

PLRW2000621788429

Sanica do Brodu

PLRW2000621788469

Stopniczanka
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Bród (Potok
Pomykowski)

Bród (Potok
Pomykowski)
Rzeka
Skrobaczówka

Rzeka
Stopniczanka

0+000

16+090

ŚZMiUW Kielce

4+056

6+600

0+000

16+090

ŚZMiUW Kielce

7+430

13+230

x

x

0+000

6+160

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+970

x

x

0+000

6+020

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+900

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jaz w km:
0+885,1+790,2+770,3+340,
6+630,11+230,12+800, Most
-1 szt

x

stopień w km: 4+010

Bród w km:
3+260,4+220,5+060,
zastawka w km: 4+875,5+055
przepust - 3 szt

Stopień w km: 3+575

Zastawka w km:
2+400,2+785,3+210,5+500,5
+635,5+875,6+190,6+640,
przepust- 6 szt, bród w km:
3+900

PLRW200092178849

Sanica od Brodu do ujścia

Ciek od Szańca

0+000

10+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+500

x

x

x

x

x

PLRW2000921783

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowica
[Łagowianka]

0+000

31+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

8+310

x

x

x

x

x

x

PLRW2000921783

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowica
[Łagowianka]

0+000

31+700

ŚZMiUW Kielce

8+310

10+395

x

x

x

x

x

x

PLRW2000921783

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowica
[Łagowianka]

10+395

13+900

ŚZMiUW Kielce

10+395

13+900

x

x

x

x

x

PLRW2000921783

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowica
[Łagowianka]

0+000

31+700

ŚZMiUW Kielce

13+900

14+000

x

x

x

x

x

x

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowica
[Łagowianka]

0+000

31+700

ŚZMiUW Kielce

14+000

14+705

x

x

x

x

x

x

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowica
[Łagowianka]

0+000

31+700

ŚZMiUW Kielce

14+705

31+700

x

x

x

x

x

x

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Wszachówka
[Wszachowianka]

0+000

13+980

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+200

x

x

x

x

x

x

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Wszachówka
[Wszachowianka]

3+200

13+980

ŚZMiUW Kielce

3+200

13+980

x

x

x

x

x

ubezpieczenie kiszką faszynową na dł.
2x1500mb

-

Zastawki w km 6+050,
6+780, przepusty - szt. 22

-

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Piórkówka

0+000

3+720

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+720

x

x

x

x

x

ubezpieczenie kiszką 2x1000mb, narzut
kamienny na skarpach 2x1000m2 i palisada
w dnie

-

Zastawki w km - 2+140,
2+480, przepusty - szt. 14

-

9+220, 10+070, 10+600, stopień betonowy 3 szt., ubezpiczenie skarp z kiszki
faszynowej, 8+310-10+395 narzut kamienny
w dnie (długość 2082m)

Stopnie wodne w km 10+395, 10+990,
11+500, opaska brzegowa na dł. 2x3000mb,
narzut w płotkach 6000m2

-

-

-

14+140, jaz kozłowy - 1szt.
W m. Zbelutka, gm. Łagów,
pow. kielecki

14+020, 14+450, stopień betonowy - 2 szt.,
ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej
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Poz. 4055

PLRW20008216299

Wierna Rzeka od Kalisza do
ujścia

Młynki

0+000

4+750

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+750

x

x

x

x

x

-

-

-

-

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Ciek od Piotrowa

0+000

8+750

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+750

x

x

x

x

x

kiszka faszynowa na dł. 2x1350mb,
ubezpieczenie skarp narzutem kamiennym
2700m2 i palisada w dnie

-

Przepust - szt. 1

-

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Ciek od Piotrowa

0+000

8+750

ŚZMiUW Kielce

4+750

8+030

x

x

x

x

x

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

PLRW200062178129

Dopływ spod Drugni

PLRW200062178129

Dopływ spod Drugni

PLRW200062178129

Dopływ spod Drugni

Ciek od Piotrowa

Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]
Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]
Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

x

0+000

8+750

ŚZMiUW Kielce

8+030

8+750

x

x

x

x

x

x

0+000

11+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+300

x

x

x

x

x

x

0+000

11+000

ŚZMiUW Kielce

0+300

1+780

x

x

x

x

x

x

0+000

11+000

ŚZMiUW Kielce

1+780

2+600

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

8+250, 8+400, 8+550,
przepust - 3 szt. W m.
Piotrów, gm. Łagów, pow.
kielecki

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

0+000

11+000

ŚZMiUW Kielce

2+600

5+700

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

4+300, 5+050, jaz betonowy 2 szt. W m. Głuchów, gm.
Raków,pow. kielecki 1 szt.most w m. Głuchów, gm.
Raków,pow. kielecki

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej,
6+080-6+440, 6+536-6+700, 7+530-7+630,
7+826-8+410 narzut kamienny w dnie
(łącznie 1208 m)

7+650 zastawka - 1 szt. w m.
Papiernia, gm. Raków,pow.
kielecki

stopień piętrzący - 1 szt., ubezpiczenie skarp
z kiszki faszynowej

44+620, przepust - 1 szt.,
47+440, 1 szt- stopień w m.
Chmielnik,pow. Kielce, gm.
Chmielnik, pow. kielecki

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

22+660, 25+900, 26+430,
27+240, 27+870, przepust - 5
szt., 17+730. 19+375. 20+350
jaz kozłowy - 3 szt. Wm.
Śladków Duży, gm.
Chmielnik, pow. kielecki,1
szt- bród, 2 szt- jazy w m.
Szczyczyce, pow. kielecki

PLRW200062178129

Dopływ spod Drugni

Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

PLRW200062178129

Dopływ spod Drugni

Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

0+000

11+000

ŚZMiUW Kielce

5+700

10+920

x

x

x

x

x

x

PLRW200062178129

Dopływ spod Drugni

Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

0+000

11+000

ŚZMiUW Kielce

10+920

11+000

x

x

x

x

x

x

PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia

0+000

49+050

ŚZMiUW Kielce

43+625

48+195

x

x

x

x

x

x

PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia

0+000

49+050

ŚZMiUW Kielce

48+195

49+050

x

x

x

x

x

x

PLRW2000621788429

Sanica do Brodu

Sanica

0+000

27+930

ŚZMiUW Kielce

17+050

27+930

x

x

x

x

x

x

PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy

Ciek od Lubani

0+000

5+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+500

x

x

x

x

x

x

1+480, zastawka betonowa 1 szt. w m. Lubania,gm.
Chmielnik, pow. kielecki
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Poz. 4055

x

jaz w km
7+580;8+800;11+000;
13+400

x

x

jaz w km
7+580;8+800;11+000;
13+400

x

x

x

x

x

Ubezpieczenie kiszką faszynową w km
0+000 - 3+100, w km 6+600 - 7+100

-

Jaz kozłowy km 2+010,
zastawka trapezowa km
2+600 ,
przepusty - szt. 31

-

x

x

x

x

Ubezpieczenie kiszką faszynową na odcinku
1800mb

-

Jazy żelbetowe w km 1+800,
10+420, zastawki betonowe w
km 11+560, 12+260,
przepusty - szt. 5

-

x

x

x

x

x

Stopień wodny w km 31+024

-

Jazy w km 23+520, 28+373,
32+600,

-

65+900

x

x

x

x

x

-

-

przepusty - szt. 58

-

0+000

10+600

x

x

x

x

x

-

-

Przepusty - szt. 5,

-

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+400

x

x

x

x

x

-

-

Jaz żelbetowy w km 1+950,
przepusty - szt. 9

-

10+790

ŚZMiUW Kielce

0+000

10+790

x

x

x

x

x

-

-

Zastawka w km 8+590,
przepusty - szt. 14

-

0+000
0+000

3+500
9+900

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000

3+500
9+900

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

-

-

-

-

Ciek od Milczan

0+000

2+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+700

x

x

x

x

x

-

-

-

-

Gorzyczanka I

Ciek Czarna

0+000

5+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+500

x

x

x

x

x

-

-

-

-

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Ciek Dmosice

0+000

2+750

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+750

x

x

x

x

x

-

-

-

-

PLRW20006219489
PLRW20006219449
PLRW20006219489
PLRW20006219489
PLRW200062194369
PLRW20006219469
PLRW200062194929

Gorzyczanka I
Kozinka
Gorzyczanka I
Gorzyczanka I
Dopływ spod Zagorzyc
Kacanka
Polanówka

Ciek Jachimowice
Ciek od Włostowa
Ciek od Kurowa
Ciek od Zakrzowa
Pokrzywianka
Kacanka
Polanówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+000
3+250
15+450
5+000
5+000
33+880
0+900

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+000
3+250
15+450
5+000
5+000
2+500
0+900

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

-

-

Przepusty - szt. 1

-

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Andruszkowianka

0+000

0+900

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+900

x

x

x

x

x

-

-

Przepusty - szt. 1

-

PLRW200026219494

Gorzyczanka II

0+000

5+350

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+350

x

x

x

x

x

-

-

-

-

PLRW20006219489
PLRW200062194369
PLRW200062194349

Gorzyczanka I
Dopływ spod Zagorzyc
Kujawka

Ciek od Ostrołęki
(Stara
Gorzyczanka)
Ciek od Zdanowa
Ciek od Konar
Ciek od Szczeglic

0+000
0+000
0+000

4+200
2+300
6+300

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000
0+000

4+200
2+300
6+300

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

-

-

-

-

PLRW2000621942

Koprzywianka do
Modlibórki

Dopływ spod
Janczyc

0+000

7+160

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+160

x

x

x

x

x

Ubezpieczenie kiszką faszynową na odcinku
1000mb

-

-

-

PLRW200062194349

Kujawka

Radwanówka

0+000

2+690

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+690

x

x

x

x

x

-

-

-

-

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

zb. Szymanowice
(Koprzywianka)

14+000

65+900

ŚZMiUW Kielce

32+000

32+000

x

x

Ubezpieczenie brzegowe z opaski
faszynowej i narzutu kamiennego -400mb

-

-

-

PLRW200019217699

Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia

Kanał Strumień od
Rząski do ujscia

0+000

46+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

13+300

PLRW20006219469

Kacanka

Kacanka

0+000

30+831

ŚZMiUW Kielce

2+500

33+000

PLRW20006219469

Kacanka

Kacanka

0+000

30+831

ŚZMiUW Kielce

2+500

30+000

PLRW20006219469

Kacanka

Korzenna

0+000

12+770

ŚZMiUW Kielce

0+000

12+770

PLRW20006219449

Kozinka

Ciek od Ublinka

0+000

15+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

15+600

x

x

PLRW20006219489

Gorzyczanka I

Gorzyczanka

0+000

19+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

19+600

x

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Koprzywianka

14+000

47+500

ŚZMiUW Kielce

14+000

47+500

PLRW2000621942

Koprzywianka do
Modlibórki

Koprzywianka

47+500

65+900

ŚZMiUW Kielce

47+500

PLRW20006219489

Gorzyczanka I

Ciek od Dębian

0+000

10+600

ŚZMiUW Kielce

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Ciek od Zajezierza

0+000

6+400

PLRW2000621942

Koprzywianka do
Modlibórki

Modliborka

0+000

PLRW200062194929
PLRW200062194929

Polanówka
Polanówka

Ciek od Obrazowa
Ciek od Wierzbin

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

PLRW20006219489

x

x

x

x

x

jaz w km 9+575;
szt.

most 3
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Kładka - 2 szt Most - 1 szt,
Przepust -14 szt, Zastawka w
km 39+815,

PLRW20002621763

Strumień (Kanał Strumień)
do Rząski

Kanał Strumień do
Rząski

0+000

46+800

ŚZMiUW Kielce

13+300

29+025

x

x

x

x

PLRW20002621763

Strumień (Kanał Strumień)
do Rząski

Kanał Strumień do
Rząski

0+000

46+800

ŚZMiUW Kielce

29+025

46+800

x

x

x

x

PLRW2000621768

Ciek od Beszowej

Ciek od Beszowej

0+000

8+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+700

x

x

x

PLRW2000621768

Ciek od Beszowej

Ciek od Beszowej

0+000

8+000

ŚZMiUW Kielce

4+000

6+670

x

x

x

PLRW200019217699

Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia

Struga
Komorowska

0+000

7+520

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+700

x

x

x

PLRW200019217699

Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia

Kanał Nida

0+000

5+750

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+750

x

x

x

x

Przepust - 3 szt

PLRW200019217699

Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia

Kanał Ulgi Kanału
Nida

0+000

2+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+200

x

x

x

x

przepusty -3 szt, syfon w km
1+280

PLRW2000621762

Ciek od Gadawy

Ciek od Gadawy

0+000

8+055

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+580

x

x

x

x

zastawka w km:
0+200,2+050, przepust -6szt,
most - 1 szt

PLRW20006217649

Rząska

rzeka
Rząska(Rzoska)

0+000

13+747

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+370

x

x

x

x

PLRW20006217649

Rząska

rzeka
Rząska(Rzoska)

0+000

13+747

ŚZMiUW Kielce

5+420

9+000

x

x

x

x

zastawka w km 1+600, most 4 szt, Przepust - 17 szt

PLRW20006217649

Rząska

rzeka
Rząska(Rzoska)

0+000

13+747

ŚZMiUW Kielce

9+000

13+747

x

x

x

x

zastawka w km 1+600, most 4 szt, Przepust - 17 szt

PLRW200026217654

Dopływ z Trzebnicy

Dopływ z
Trzebnicy (Struga
Podwalska)

0+000

9+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+500

x

x

x

x

Przepust - 3 szt

PLRW200026217658

Dopływ spod Oblekonia

Dopływ spod
Oblekonia (Ciek od
Oblekonia)

0+000

7+610

ŚZMiUW Kielce

0+000

7+610

x

x

x

x

przepusty - 18 szt

PLRW20006217656

Dopływ z Chrzanowa

Dopływ z
Chrzanowa (Struga
Niegosławska)

0+000

2+100

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+100

x

x

x

przepust - 1 szt

PLRW200019217699

Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia

Rów A-12

0+000

1+310

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+310

x

x

x

syfon w km: 0+000, przepust
- 2 szt

PLRW200019217699

Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia

Struga Biechowska

0+000

5+420

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+260

x

x

x

x

x

PLRW200019217699

Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia

Struga Biechowska

0+001

5+421

ŚZMiUW Kielce

1+260

5+420

x

x

x

x

x

PLRW200019217699

Strumień (Kanał Strumień)
od Rząski do ujścia

struga Zborowska

0+000

7+970

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+460

x

x

x

x

PLRW20006217652

Dopływ spod Zborowa ze
zbiornikiem wodnym

Struga Piestrzecka

0+000

2+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+300

x

x

x

x

PLRW20006217652

Dopływ spod Zborowa ze
zbiornikiem wodnym

Str. Włosnowicka

0+000

3+600

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+600

x

x

x

x

PLRW2000621766

Dopływ ze Sroczkowa

Dopływ ze
Sroczkowa (Ciek
naturalny)

0+000

1+310

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+310

x

x

x

PLRW20008216437

Czarna Nida od Stokowej
do Pierzchnianki

Czarna Nida
(Belnianka)

37+500

63+000

ŚZMiUW Kielce

37+500

41+700

x

x

x

x

x

PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

Czarna Nida
(Belnianka)

37+500

63+000

ŚZMiUW Kielce

41+700

55+000

x

x

x

x

x

x

x

x

Bystrotok w km 17+340, próg w km 16+740

przepusty 34szt.
ubezpieczenie skarp kiszką faszynową na dł.
200m
przepusty 4szt.

Stopień w km 2+300

zastawka w km 1+600, most 4 szt, Przepust - 17 szt

przepust - 1 szt
przepusty 3szt.
Zb. BORKÓW w km 36+800
- 37+500 wraz z wałami
cofkowymi, pow. kielecki

próg (stopień) bet w km 47+730, 48+350,
50+450 i 51+450, kiszki faszynowe w km
47+400 - 48+400, 48+800-49+200, 50+100 51+600

jaz bet. Km 41+870 w m.
Daleszyce, gm. Daleszyce i
51+100 w m. Skorzeszyce,
gm. Górno, pow. kielecki

w km 41+870 w
prywatnym
użytk.
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PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

Czarna Nida
(Nidzianka)

37+500

63+000

ŚZMiUW Kielce

55+000

63+000

x

x

PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

Bielinianka
(Belnianka)

0+000

10+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

10+000

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x
x

x
stopień bet. Km 0+390 i
0+500. narzut kamienny w
dnie w km 0+350-0+520,
kiszka faszynowa w km
0+000 - 0+720

PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

Kakonianka

0+000

12+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

12+400

x

x

x

x

x

x

PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

Ciek od Huty
Szklanej

0+000

4+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+400

x

x

x

x

x

x

PLRW200062164369

Trupień

Trupień

0+000

6+010

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+010

x

x

x

x

x

x

kiszka faszynowa w km
0+000 - 6+010

PLRW200062164389

Pierzchnianka

Pierzchnianka

0+000

14+040

ŚZMiUW Kielce

0+000

14+040

x

x

x

x

x

x

kiszka faszynowa w km
5+400 - 6+400 i 10+240 14+040

PLRW200072164699

Morawka

Morawka

0+000

22+430

ŚZMiUW Kielce

0+000

22+430

x

x

x

x

x

x

kiszka faszynowa w km
8+350-12+680, 14+58017+440 i 18+020-22+430

PLRW200072164699

Morawka

Dopływ spod
Drochowa

0+000

6+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+500

x

x

x

x

PLRW200072164699

Morawka

Potok
Włoszczowicki

0+000

6+805

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+100

PLRW2000921649

Czarna Nida od Morawki do
ujścia

Ciek od Łukowej

0+000

3+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+700

PLRW20005216292

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Wierna Rzeka
(Łososina)

0+000

39+810

ŚZMiUW Kielce

14+400

39+810

PLRW20008216299

Wierna Rzeka od Kalisza do
ujścia

Wierna Rzeka
(Łososina)

0+000

39+810

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+400

PLRW20008216299

Wierna Rzeka od Kalisza do
ujścia

Wierna Rzeka
(Łososina)

0+000

14+400

ŚZMiUW Kielce

10+000

14+400

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

kiszka faszynowa w km 0+000-1+100

stopnie 27+970, 28+930 i 29+205, Brody szt.
3, narzut kamienny w dnie w km 25+50029+850 i 30+950-31+150, kiszka faszynowa
w km 25+500-30+630, 30+95032+850 i
37+620-39+592

jaz kozł. 1+230,
w m.
Skorzeszyce,
gm. Górno,
pow. kielecki

zastawka w
6+900 w m.
Szczecno , gm.
Daleszyce, pow.
kielecki
jaz kozł.
12+550, 1 brbród, w m.
Suliszów,4 sztprzepusty 1 szt.
Przepsusty , 1
szt- zastawka m.
Holendry,
gm.Chmielnik,p
ow. kielecki 1
szt.- zastawka w
m. Jasien, gm.
Chmielnik,
pow. Kielce, 1
szt- most- w
m.Suliszów,m.
Chmielnik,
pow. Kieleck 1
szt- jaz- w m.
Piotrkowiece,
pow. kielecki

jaz w km 1+010 w m. m.
Suliszów, gm. Morawica,
pow. kielecki
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PLRW20005216292

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Ciek od Kłucka
(Łososinka +
dopływ z Kłucka)

PLRW20005216292

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Ciek od Mokrego
Boru (Olszówka +
dopł. z Mokrego
Boru)

PLRW20005216292

PLRW20005216292

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Trupień (dalszy
przebieg Olszówki)

Czarny Lasek

0+000

0+000

0+000

0+000

12+300

11+000

5+530

9+600

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW Kielce

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+000

0+000

0+000

12+300

11+000

5+530

9+600

x

x

x

x

x

x

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

kiszka faszynowa w km 0+000-2+350,
3+290-4+260 6+660-12+300, narzut
kamienny w dnie w km 6+660-9+400,
stopień bet. W km 0+600, 1+800 i 2+100

Przepust piętrzący w km
7+300 i 7+980 i zastawka w
km 10+720 pow.Kielecki ,6
szt. Przepsustów m. Pałęgi ,
gm. Mniów , pow. kielecki

x

Kiszka faszynowa w km 0+000 - 0+060,
1+060-1+620, 4+400-7+900,

jaz w km 0+450 i 1+420 w m.
Jasień, gm. Łopuszno, pow.
kielecki w m. Ruda
Sztrawczyńska, gm.
Strawczyn , pow. kielecki

kiszka faszynowa w km 0+000-5+530

Przepustozastawki - 8 szt m.
Oblęgorek, gm. Strawczyn,
pow. Kielcki , 4 - sztprzepsutozastawki, w m.
Niedżwiedz, gm. Strawczyn,
pow. kielecki

x

kiszka faszynowa w km 0+000-3+235 i
4+145-9+600 w w m.Łopuszno, gm.
Łopuszno, pow.Kielecki

3 szt-przepsuty, w
m.Łopuszno, gm. Łopuszno,
pow.Kielecki 7 szt. przepusty w m.
Eustachów,gm. Łopuszno,
pow.Kielecki,2 szt- brody w
m. Grabownica, 4 sztzastawki gm. Łopuszno,
powt. kielecki

kiszka faszynowa w km 0+000-1+600,
2+960-6+500 i 7+450-8+650, stopnie bet. w
km 1+000 i 5+700, brody 6+000, 6+500,
7+800 i 8+000, wodpoje 3+200 i 3+700, w
m. Wincentów, gm.Piekoszów ,pow. kielecki

Zastawki w km 3+270 i
4+400, przepusty 8+430 i
8+600 w m. Wincentów,
gm.Piekoszów ,pow. kielecki

13+400 - 15+500 Zbiornik
"Cedzyna" w m. Cedzyna ,
gm. Górno, pow. kielecki

x

PLRW20005216292

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Czarne Stoki

0+000

9+150

ŚZMiUW Kielce

0+000

9+150

x

x

x

x

x

x

PLRW200052162949
PLRW20006216329

Dopływ spod Skorkowa
Hutka

Ciek od Skorkowa
Hutka

0+000
0+000

6+800
12+000

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

4+400
0+000

5+300
12+000

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Lubrzanka

0+000

36+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

17+000

x

x

x

x

x

x

x

Narzut kamienny na skarpach, kiszka
faszynowa13+000 - 13+380

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Lubrzanka

0+000

36+000

ŚZMiUW Kielce

17+000

18+520

x

x

x

x

x

x

x

Narzut kamienny w dnie, kiszka faszynowa
16+920 - 17+240

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Lubrzanka

0+000

36+000

ŚZMiUW Kielce

18+520

36+000

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200062164469
PLRW200062164469

Warkocz
Warkocz

Warkocz
Warkocz

0+000
0+000

18+000
18+000

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
7+900

7+900
9+520

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

kiszka faszynowa

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 280 –

Poz. 4055

PLRW200062164469

Warkocz

Warkocz

0+000

18+000

ŚZMiUW Kielce

9+520

15+350

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200062164469
PLRW200062164469

Warkocz
Warkocz

Warkocz
Warkocz

0+000
0+000

18+000
18+000

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

15+350
16+170

16+170
18+000

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW200062164489

Dopływ z Dymin

Dopływ z Sukowa
(Ciek od Babiej
Góry)

0+000

5+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+200

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200062164489

Dopływ z Dymin

Dopływ z Sukowa
(Ciek od Babiej
Góry)

0+000

5+500

ŚZMiUW Kielce

0+200

3+040

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200062164489

Dopływ z Dymin

0+000

5+500

ŚZMiUW Kielce

3+040

5+500

x

x

x

x

x

x

x

PLRW2000621644332

Dopływ z Masłowa

0+000

6+700

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+700

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Dopływ ze Św.
Katarzyny (Ciek od
Grabowa)

0+000

8+380

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+900

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Dopływ ze Św.
Katarzyny (Ciek od
Grabowa)

0+000

8+380

ŚZMiUW Kielce

5+900

8+380

x

x

x

x

x

x

x

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

19+420

x

x

x

x

Dopływ z Sukowa
(Ciek od Babiej
Góry)
Dopływ z Masłowa
(Strumień)

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

19+420

20+825

x

x

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

25+000

28+130

x

x

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

28+130

29+200

x

x

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

29+200

38+800

x

x

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

38+800

39+520

x

x

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

39+520

43+000

x

x

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

43+000

43+490

x

x

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza

0+000

47+400

ŚZMiUW Kielce

43+490

47+400

x

x

Bobrza do Ciemnicy

Ciek od Borowej
Góry [Dopływ z
Borowej Góry]

0+000

2+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+500

x

x

PLRW20005216482

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

przepust w m. Suków,4 sztbrody w m. Suków, gm.
Daleszyce, pow.Kielecki

kiszka faszynowa

11 szt- stopni w m.
Daleszyce,gm. Daleszyce,
pow. kielecki

kiszka faszynowa

x

19+920, stopień betonowy - 1szt.,
ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej,
20+500-20+825 - ubezpieczenie skarp
płytami (325m) w m. Szczukowskie Górki,
gm. Piekoszów, Powiat kielecki

x

x

x
x

x

x

x

kiszka faszynowa

x

x

x

10+800 Jaz kozłowy wm.
Górno, gm. Górno,

x

28+700, stopień betonowy - 1 szt.,
ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej w m.
Porzecze, gm. Miedziana Góra, pwiat
kielecki

32+480, jaz betonowy - 1 szt.
1 szt. w m. Ciosowa , gm.
Miedziana Góra, powiat
kielecki

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

wał letni rzeki bobrzy w km
rzeki 27+100 - 29+200 długość 2100 (0+000-2+100)
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, 28+800, jaz
kozłowy - 1 szt. w m.
Chełmce, gm. Strawczyn,
pwiat kielecki

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej
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PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy
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Ciek od Zagnańska
[Dopływ spod
Siodeł]
Ciek od Zagnańska
[Dopływ spod
Siodeł]
Ciek od Zagnańska
[Dopływ spod
Siodeł]

Poz. 4055

0+000

6+100

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+710

x

x

x

x

x

x

0+000

6+100

ŚZMiUW Kielce

0+710

4+100

x

x

x

x

x

x

0+000

6+100

ŚZMiUW Kielce

5+700

6+100

x

x

x

x

x

x

Ciemnica

0+000

6+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+680

x

x

x

x

x

x

Ciemnica

0+000

6+200

ŚZMiUW Kielce

0+680

6+200

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

0+670, jaz betonowy w m.
Porzecze, gm. Miedziana
Góra, powiat kielecki

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

1+660; zastawka - 1 szt.;
1+890, 2+315, 2+500,
przepusty - 3 szt. W m.
Podzamcze,pow. kielecki,
gm. Piekoszów, pow. kielecki

PLRW200062164849

Ostróżek

Ciek od Julianowa
[Ostróżek]

0+000

6+880

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+880

x

x

x

x

x

x

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Ciek A [Babia]

0+000

3+465

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+100

x

x

x

x

x

x

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Ciek A [Babia]

0+000

3+465

ŚZMiUW Kielce

1+100

1+650

x

x

x

x

x

x

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Ciek A [Babia]

0+000

3+465

ŚZMiUW Kielce

1+650

3+465

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Kanał Ulgi Bobrzy

0+000

0+385

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+385

x

x

x

x

x

x

ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej

PLRW200062164869

Sufraganiec

Sufraganiec

0+000

12+250

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+450

x

x

x

x

x

x

0+470, 0+690, 1+420, stopień betonowy - 3
szt., ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej
w m. Kielce

kładka betonowa - 1 szt. w
m.Kielce

PLRW200062164869

Sufraganiec

Sufraganiec

0+000

12+250

ŚZMiUW Kielce

2+470

3+120

x

x

x

x

x

x

PLRW200062164869

Sufraganiec

Sufraganiec

0+000

12+250

ŚZMiUW Kielce

3+120

4+720

x

x

x

x

x

x

3+620. 3+700, 4+100, 4+220, stopień
betonowy - 4 szt., w m. Kielce ubezpiczenie
skarp z kiszki faszynowej

4+700, jaz kozłowy - 1 szt. w
m. Kielce

PLRW200062164869
PLRW20006216488
PLRW20005216482

Sufraganiec
Silnica
Bobrza do Ciemnicy

Sufraganiec
Silnica
Ciek od Ścięgien

0+000
0+000
0+000

12+250
17+000
2+000

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

4+720
0+000
0+000

12+250
17+000
2+000

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

Dopł. z Porąbek (do
Kakonianki)

0+000

3+300

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+300

x

x

x

x

PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

Dopł z g. Jastrzębi
Dół (od Bielin)

x

x

x

x

PLRW20006216434
PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej
Czarna Nida do Stokowej

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

x

x

x

x

x

PLRW200062164469

Warkocz

PLRW200082164899

ŚZMiUW Kielce

x
x

x

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+500

x

x

x

x

x

0+000

3+100

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+100

x

x

x

x

x

Dopł od Klonowa

0+000

5+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+000

x

x

x

x

x

x

Zalew Cedzyna na
Lubrzance

Zajączkowa Struga

0+000

6+120

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+120

x

x

x

x

x

x

Zalew Cedzyna na
Lubrzance

Dopł z
Domaszowic

0+000

1+900

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+900

x

x

x

x

x

x

Dalionka
Dopł. z Orłowin
Dopł. spod
Podłysicy
Zimny Stok (dopł.
Warkocza)

0+000

0+000

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Ciek od Janowa

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

PLRW2000021644339
PLRW2000021644339

4+000

0+000

4+000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164894

Dopływ spod góry
Zelejowej

PLRW20005216482
PLRW200072164699

Bobrza do Ciemnicy
Morawka

PLRW20006216434

Czarna Nida do Stokowej

PLRW20009231499
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Dopł spod
Zelejowej
(Jaźwiczanka)
Dopływ z Tumlina
Dopł. z Ługów

0+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

0+000
0+000

2+000
8+850

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000

2+000
8+850

x
x

x
x

x
x

x
x

Ciek w Hucie
Nowej - dz. 39

0+000

1+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+400

x

x

x

x

Opatówka od Żychawy do
ujścia

Opatówka

0+000

26+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

26+500

x

x

x

x

x

-

-

Jazy w km 5+670, 15+920,
21+550

-

PLRW2000623146

Opatówka do Żychawy

Opatówka

26+500

51+500

ŚZMiUW Kielce

26+500

51+500

x

x

x

x

x

-

-

-

-

PLRW20006231489

Potok Lisowski

Ciek od Lisowa

0+000

10+120

ŚZMiUW Kielce

0+000

10+120

x

x

x

x

x

ubezpieczenie kiszką faszynową w km 7+000
- 10+100

-

Przepusty - szt. 15,
przepustozastawki - szt. 3 w
km 0+030, 8+350, 8+700

-

PLRW2000623146

Opatówka do Żychawy

Kania

0+000

5+219

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+219

x

x

x

x

x

ubezpieczenie stopy skarp płotkiem
faszynowym 600mb

-

Przepusty - szt. 1

-

PLRW2000623146
PLRW2000623146

Opatówka do Żychawy
Opatówka do Żychawy

Łukawka
Ciek od Jałowęs

0+000
0+000

5+000
6+235

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000

5+000
6+235

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

-

-

-

-

PLRW20009231499

Opatówka od Żychawy do
ujścia

Ciek od Komornej

0+000

4+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+000

x

x

x

x

x

-

-

-

-

PLRW2000623146

Opatówka do Żychawy

Ciek od Biskpic

0+000

1+960

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+960

x

x

x

x

x

-

-

-

-

PLRW2000623146

Opatówka do Żychawy

Ciek od Niemienic

0+000

1+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

1+200

x

x

x

x

x

ubezpieczenie kiszką - 2x300mb

-

-

-

PLRW2000623146
PLRW2000623146
PLRW2000623146
PLRW20006231489
PLRW2000623146

Opatówka do Żychawy
Opatówka do Żychawy
Opatówka do Żychawy
Potok Lisowski
Opatówka do Żychawy

Ciek od Żurawnik
Ciek Łyżka
Ciek Łyżka II
Ciek od Daromina
Ciek Tudorówka

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+500
4+250
1+100
4+300
3+050

ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce
ŚZMiUW Kielce

0+000
0+000
0+000
0+000
0+000

3+500
4+250
1+100
4+300
3+050

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

-

-

-

-

PLRW20009231499

Opatówka od Żychawy do
ujścia

Opatówka

0+000

51+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+900

x

x

-

-

Lewy wał rzeki Opatówkiw
km 0+000 - 3+200 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

-

PLRW20009231499

Opatówka od Żychawy do
ujścia

Opatówka

0+000

51+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+200

x

x

-

-

Prawy wał rzeki Opatówkiw
km 0+000 - 3+700 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

-

PLRW20009231499

Opatówka od Żychawy do
ujścia

Opatówka

0+000

51+500

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+700

-

-

Konserwacja międzywala
rzeki Opatówki w km od
0+000 do 3+700 - biegu
Opatówki

-

PLRW20006219169

Zawidzianka

Zawidzanka

0+000

13+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

4+500

x

x

x

x

x

Opaska brzegowa 2x 1000mb i narzut w
płotkach - 4000m2

-

Przepust - szt. 1

-

PLRW20002621952

Dopływ spod Sielca

Atramentówka

0+000

0+800

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+800

x

x

x

x

x

-

-

Przepusty - szt. 2

-

PLRW200019219699

Trześniówka od Karolówki
do ujścia

Struga A

0+000

3+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

3+000

x

x

x

x

x

-

-

Przepusty - szt.24

-

PLRW20001621992

Prypeć

Struga Doraz

0+000

6+200

ŚZMiUW Kielce

0+000

6+200

x

x

x

x

x

-

-

Mosty w km 2+752, 0+184,
przepusty - szt. 1

-

PLRW2000623152

Smugi

0+000

5+400

ŚZMiUW Kielce

0+000

5+400

x

x

x

x

x

-

-

Przepusty - szt. 38

-

PLRW2000623169

Czyżówka

0+000

18+721

ŚZMiUW Kielce

0+000

18+721

x

x

x

x

x

-

-

Przepusty - szt. 21

-

PLRW2000623169

Czyżówka

Ciek Kępa
Chwałowska
Kanał Ożarów Wisła
Ciek Sobótka

0+000

2+000

ŚZMiUW Kielce

0+000

2+000

x

x

x

x

x

-

-

-

-

PLRW2000623169

Czyżówka

Kanał Ożarów

0+000

0+432

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+432

x

-

-

Lewy wał rz. K. Ożarów Wisła w km 0+033 - 0+432
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

-

x

x

x
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Poz. 4055

PLRW2000623169

Czyżówka

Kanał Ożarów

0+000

0+498

ŚZMiUW Kielce

0+000

0+498

RW2000122265689

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Chmielnik
(wg MPHP:
Chmielnicka
Rzeka)

0+000

19+050

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

19+050

x

x

x

RW200017226729

Świerkowiec

Gołębiówka
(wg MPHP
Gołebiówka)

0+000

12+692

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

12+692

x

x

RW2000122265689

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

0+000

10+306

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

10+306

x

RW200012226856

Mleczka do Łopuszki

45+356

49+743

PZMiUW w
Rzeszowie

45+356

49+743

RW2000122265689

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

0+000

7+233

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

RW2000122265689

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

0+000

18+784

PZMiUW w
Rzeszowie

RW20000226579

zb. Rzeszów

Strug
(wg MPHP Strug)

0+000

0+380

RW2000142265699

Strug od Chmielnickiej
Rzeki do ujścia

Strug
(wg MPHP Strug)

0+380

RW2000122265689

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Strug
(wg MPHP Strug)

RW20001722669

Mrowla

RW2000122265689

RW2000122265689

x

-

x

x

stopień - 1szt,
umocnienie skarp - 230 m

x

x

x

bystrotoki - 4 szt,
umocnienie skarpy - 437 m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7+233

x

x

x

x

x

0+000

18+784

x

x

x

x

x

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

0+380

x

x

x

x

x

12+823

PZMiUW w
Rzeszowie

0+380

12+823

x

x

x

x

x

12+823

16+891

PZMiUW w
Rzeszowie

12+823

16+891

x

x

x

x

x

Szlachcianka
(wg MPHP:
Szlachcianka)

0+000

7+842

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

7+842

x

x

x

x

x

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Tatyna
(wg MPHP:
Tatyna)

0+000

12+138

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

12+138

x

x

x

x

x

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Srebrnik
(wody pozostałe)

Kąkolówka
(wg MPHP: Izwór)
Mleczka
(wg MPHP:
Mleczka
Zachodnia)
Piątkówka
(wg MPHP
Piątkowa)
Ryjak
(wg MPHP: Ryjak)

x

-

Prawy wał rz. K. Ożarów Wisła w km 0+041 - 0+498
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

ubezpieczenie skarp - 526m

ubezpieczenie skarp - 3728 m
umocnienie dna - 110 m

stopnie - 22 szt,
bystrotoki - 2 szt,
ubezpieczenie skarpy - 1602 m

PZMiUW w
Rzeszowie

ujęcie wody do zbiornika
(Zbiornik Dylągówka) 1+146

umocnienie skarp - 7860 m
umocnienie dna - 1410 m

stopnie z piętrzeniem - szt 11
zastawka z pietrzeniem - szt 1
przepust z pietrzeniem - szt 6
przepust z piętrzeniem w km
4+540 dla potrzeb zbiornika
Bratkowice

umocnienie skarp - 10177 m

jaz z piętrzeniem -szt 3
stopień z pietrzeniem-szt 1

umocnienie skarp -17468 m
stopień - szt.2

jaz z pietrzeniem-szt.2
przepust z piętrzeniem-szt1
stopień w km 0+124
(zbiornik Nowa Wieś)

RW20001722669

Mrowla

Bratkowski
(wg MPHP:
Bratkówka)

0+000

9+270

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

9+270

x

x

x

x

x

RW20001722669

Mrowla

Osina
(wg MPHP: Osina)

0+000

15+721

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

10+177

x

x

x

x

x

RW20001722669

Mrowla

Czarna
(wg MPHP: Osina)

0+000

19+156

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

19+156

x

x

x

x

x

-
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RW20006226594

Malawka (Młynówka)

Młynówka
Rzeszów
(wg MPHP:
Malawka)

0+000

12+817

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

10+394

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 7652m
umocnienie dna - 1190 m
stopień - szt 6

RW200062265589

Lubcza

Lubcza
(wg MPHP:
Lubcza)

0+000

17+539

PZMiUW w
Rzeszowie

0+000

17+569

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 10437 m
stopnie - szt 11

RW200062265589

Lubcza

Nosowski
(wg MPHP:
Nosówka)

0+000

5+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+400

x

x

x

x

RW2000122265529

Lubenia

Lubenka
(wg MPHP:
Lubenia)

0+000

15+968

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+968

x

x

x

x

x

RW200062265589

Lubcza

Niechobrz
(wg MPHP:
Niechobrzka)

0+000

5+972

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+972

x

x

x

x

x

RW200017226749

Stary Wisłok

Terliczka
(wg MPHP:
Terliczka)

0+000

9+461

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+461

x

x

x

x

x

RW200017226729

Świerkowiec

Świerkowiec
(wg MPHP:
Świerkowiec)

0+000

10+346

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+346

x

x

x

x

x

RW20006226556

Mogielnica

Mogielnicki
(wg MPHP:
Mogielnica)

0+000

7+867

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+867

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 5500 m
umocnienie dna - 2500 m
bystrze żelbetowe - 60 m

RW200017226749

Stary Wisłok

Stary Wisłok
(wg MPHP: Stary
Wisłok)

0+000

28+835

PZMiUW Rzeszów

0+000

28+835

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 3710 m

RW200017226749

Stary Wisłok

Odnoga Starego
Wisłoka

0+000

5+355

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+355

x

x

umocnienie skarp -5355 m

PLRW20006226596

Przyrwa

Przyrwa
(wg MPHP:
Przyrwa)

0+000

11+094

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+200

x

x

x

x

x

x

x

x

umocnienie dna i skarp elementami
betonowymi - 2816 m
umocnienie stopy skarpy opaską - 5884 m

RW200017219829

Łęg do Turka

MłynówkaPrzewrotne (wg
MPHP: Młynówka)

0+000

8+127

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+127

x

x

x

x

x

x

x

x

stopnie - szt. 20,
umocnienie dna i skarp bruk z elementów
betonowych - 1628 m

RW200019219839

Łęg od Turki do Przyrwy
(bez Przyrwy)

zb. Wilcza Wola

57+676

63+700

PZMiUW Rzeszów

57+676

61+100

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200017218949

Kanał Białoborski

Ligejska Rzeczka
(Blizna)

6+369

7+786

PZMiUW Rzeszów

6+369

7+786

x

x

x

x

x

x

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Bystrzyca

0+000

30+526

PZMiUW Rzeszów

0+000

30+526

x

x

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Czarna Rzeka
(Bratkowski)

0+000

9+855

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+855

x

x

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Dopływ spod
Będziemyśla
(Olchowski) (wody
pozostałe)

0+000

3+213

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+213

x

x

x

x

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 6179 m
progi - 6 szt.

umocnienie skarp - 610 m
stopień - 1 szt.
bystrze jaz-bystrotok z szykanami

umocnienie skarp - 8703 m

jaz kołowy 57+676

x

x

x

x

stopnie -16 szt.
opaska obustronna - 9665 m

x

x

x

x

x

stopnie - 10 szt.
opaska obustronna - 8785 m

x

x

x

x

zastawki 2 szt.
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0+000

8+098

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+098

x

x

x

x

x

stopnie - 4 szt.
opaska obustronna- 550 m
krawężniki bet. obustr. - 4617 m
w dnie narzut kamien. - 2300 m

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

NockowaBędzienica
(Nockowski)

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Nockowa (Dukla)
(wody pozostałe)

0+000

3+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+400

x

x

x

x

x

opaska obustronna - 1750 m

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Brzeźnik

0+000

3+814

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+814

x

x

x

x

x

opaska obustronna - 2600 m

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Wiśniowski
(wody pozostałe)

0+000

2+237

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+237

x

x

x

x

x

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Rędziny
(wody pozostałe)

0+000

1+758

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+758

x

x

x

x

x

RW2000122188689

Budzisz

Budzisz

0+000

22+537

PZMiUW Rzeszów

0+000

22+537

x

x

x

x

x

x

opaska obustronna - 2560 m

RW2000122188689

Budzisz

Gnojnica

0+000

9+570

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+570

x

x

x

x

x

x

opaska obustronna - 1150 m

RW2000122188689

Budzisz

0+000

3+457

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+457

x

x

x

x

x

opaska jednostronna - 110 m

RW2000122188689

Budzisz

0+000

0+732

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+732

x

x

x

x

x

opaska jednostronna - 70 m

RW2000122188689

Budzisz

0+000

6+978

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+978

x

x

x

x

x

opaska jednostronna - 130 m

RW2000122188689

Budzisz

0+000

2+030

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+030

x

x

x

x

x

RW2000122188689

Budzisz

0+000

1+776

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+776

x

x

x

x

x

RW2000122188689

Budzisz

0+000

3+039

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+039

x

x

x

x

x

RW2000122188689

Budzisz

0+000

2+629

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+629

x

x

x

x

x

RW2000122188689

Budzisz

Majchrówka
(wody pozostałe)

0+000

2+329

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+329

x

x

x

x

x

RW20001722669

Mrowla

Mrowla (Czarna)

19+156

23+700

PZMiUW Rzeszów

19+156

23+700

x

x

x

x

x

RW200012218889

Zawadka

Zawadka

2+443

4+732

PZMiUW Rzeszów

2+443

4+732

x

x

x

x

x

RW20006218872

Dopływ z Wiktorca

Dopływ z Wiktorca
(Kozi)

0+000

5+918

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+918

x

x

x

x

x

Wola
(wody pozostałe)
m. Gnojnica, dz.
1425 (wody
pozostałe)
Czerwonka
(Czerwonek)
Rzeki
(wody pozostałe)
Poklasne
(wody pozostałe)
Dopływ z Bud
(Podlas) (wody
pozostałe)
Malskówka
(wody pozostałe)

x

x

x

RW200017218929

Tuszymka

Tuszymka
(Tuszymka Duża)

3+147

32+435

PZMiUW Rzeszów

3+147

32+435

x

x

x

x

RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z
Ograniczek (Bór)
(wody pozostałe)

0+000

3+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+450

x

x

x

x

RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z
Przedbórza
(Tuszymka Mała)

0+000

4+401

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+401

x

x

x

x

RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z Zagaci
Kamieńskich
(Wilcza) (wody
pozostałe)

0+000

1+550

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+550

x

x

x

x

x

x

opaska obustronna - 4544 m

zastawka - 2 szt.

stopień - 4 szt.
opaska obustronna - 5103 m

opaska obustronna - 5379 m

jaz z piętrzeniem w km
20+080 (zbiornik
"Kamionka"),
jaz z piętrzeniem w km
22+490,
jaz z piętrzeniem w km
24+710 (zbiornik "Cierpisz"),
wał prawy dł. 857 m,
wał lewy dł. 606 m,
zastawki 3 szt.

stopnie - 5 szt.
opaska obustronna - 2480 m

zastawka - 4 szt.

x

x

x

x
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RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z
Sadykierza (Łazy)
(wody pozostałe)

0+000

2+100

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+100

x

x

x

x

RW200014218899

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Wielopolka

12+373

42+400

PZMiUW Rzeszów

12+373

42+400

x

x

x

x

RW20006218874

Dopływ z Brzezówki

Dopływ z
Brzezówki (Ropa)
(wody pozostałe)

0+000

4+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+800

x

x

Dopływ z Brzyzny
(wody pozostałe)

0+000

2+840

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+840

x

x

(Granice) (wody
pozostałe)

0+000

2+540

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+540

x

x

x

Dział
(wody pozostałe)

0+000

1+220

PZMiUW Rzeszów

0+000

1220

x

x

x

0+000

2+160

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+160

x

x

x

0+000

4+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+000

x

x

x

RW200014218899

PLRW200014218899

RW200014218899

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia
Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia
Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Dopływ w
Chechłach
(Bajkówka) (wody
pozostałe)
Dopływ ze
Stasiówki
(Kalitówka) (wody
pozostałe)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

opaska obustronna - 2750 m

opaska obustronna - 320 m

x

RW200014218899

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

RW200014218899

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Wielopolka

42+400

59+816

PZMiUW Rzeszów

42+400

59+816

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Dopływ z Łączek
Kucharskich
(Rzeczyna) (wody
pozostałe)

0+000

4+749

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+749

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

m. Niedźwiada, dz.
5208 (wody
pozostałe)

0+000

1+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+450

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Niedźwiadka

0+000

7+556

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+556

x

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Dopływ z Rzek
(Możybób) (wody
pozostałe)

0+000

4+010

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+010

x

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Osina (wody
pozostałe)

0+000

1+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+500

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Broniszowianka
(wody pozostałe)

0+000

4+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+000

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Zapolanka
(wody pozostałe)

0+000

4+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+700

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Malanka

0+000

6+092

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+092

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Brzezinka-Dopływ
z Pogwizdowa
(Brzezinka)

0+000

12+145

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+145

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Iwierna
(wody pozostałe)

0+000

6+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+600

x

opaska jednostronna - 610 m
opaska obustronna - 1630 m

opaska obustronna - 200 m

opaska obustronna - 130 m

x

x

stopnie - 17 szt.
opaska obustronna - 11 679 m

x

x

x

stopnie - 1 szt.
opaska obustronna - 1747 m
opaska jednostronna - 320 m

opaska obustronna - 100 m
opaska jednostronna - 150 m

x

opaska jednostronna - 230 m

x

x

opaska obustronna - 250 m

x

x

x

opaska obustronna - 250 m

x

x

x

x

stopnie - 3 szt.
opaska obustronna - 2000 m
opaska jednostronna - 350 m

x

x

x

x

x

krawężniki bet. obustr. - 1346 m
narzut kamienny w dnie - 745 m
stopnie - 2 szt.

x

x

x

x

x
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Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich
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Dopływ z Sośnic
(Sośnice) (wody
pozostałe)

Poz. 4055

0+000

3+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+700

x

x

x

x

0+000

3+250

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+250

x

x

x

x

0+000

3+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+600

x

x

x

x

Podliwek (Liwek)

0+000

5+939

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+939

x

x

x

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Dopływ z Bucz
(Stachorówka)
(wody pozostałe)

0+000

3+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+450

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

Dopływ z Budzisza
(Nawsie) (wody
pozostałe)

0+000

3+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+700

x

x

RW2000122187729

Rzeka

Budzisz

0+000

10+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+400

x

x

x

x

x

RW2000122187729

Rzeka

Zrzutowy

0+000

1+632

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+632

x

x

x

x

x

RW2000122187729

Rzeka

Pustyński

0+000

6+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+450

x

x

x

x

x

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Dąbrówka

7+565

13+737

PZMiUW Rzeszów

7+565

13+737

x

x

x

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Dziki

0+000

3+546

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+546

x

x

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Śnieżka

3+598

6+742

PZMiUW Rzeszów

3+598

6+742

x

RW200017218929

Tuszymka

Lignoza

0+000

4+051

PZMiUW Rzeszów

12+624

24+184

RW200017218912

Pastyrniak

Nagoszanka

0+000

8+215

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW200017218789

Skodzierska

Bobrowski

0+000

12+149

PZMiUW Rzeszów

RW200014218899

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Wielopolka

0+000

12+373

RW200012218889

Zawadka

Zawadka

0+000

RW200012218889

Zawadka

Dopływ z
Przymiarek,
m. Paszczyna, dz.
1525 Lubzina
(wody pozostałe)

RW20006218729

Potok Chotowski

RW20006218729
RW2000621869

RW2000621869

Dopływ z
Bukowiny
(Bukowina) (wody
pozostałe)
Dopływ z Baja
(Baj) (wody
pozostałe)

x

opaska obustronna - 1300 m

x

opaska obustronna - 1100 m

x

x

opaska obustronna - 1360 m
narzut kamienny w dnie - 1360 m

x

x

x

umocnienie skarp - 8600 m
stopnie bet. - 11 szt.

umocnienie skarp - 1550 m
x

umocnienie skarp - 3600 m

x

x

umocnienie skarp - 6120 m
stopnie - 7 szt.

x

x

x

umocnienie skarp - 860 m

x

x

x

x

umocnienie skarp - 3100 m

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 3500 m

8+215

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 4600 m
stopnie skarp - 14 szt.

0+000

12+149

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 9900 m
stopnie - 4 szt.

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+373

x

x

x

x

x

15+476

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+476

x

x

x

x

0+000

3+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+700

x

x

x

Chotowski

0+000

14+770

PZMiUW Rzeszów

0+000

14+770

x

x

x

Potok Chotowski

Machowski

0+000

9+099

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+099

x

x

Dulcza

Dulcza

0+000

18+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

18+200

x

Dulcza

Przymiarki Dopływ
spod góry
Chrząszczówki m.
Pilzno dz. 1531
(wody pozostałe)

0+000

5+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+700

x

x

jaz piętrzący w km 3+070,
wały w km 2+980-4+894
(L+P) - 2354m

x

umocnienie jednostronne skarp - 400 m

x

umocnienie jednostronne - 600 m

x

x

umocnienie jednostronne - 120 m

x

x

x

umocnienie - 8150 m
stopnie - 17 szt.

x

x

x

x

umocnienie jednostronne - 500 m

x

x

x

x

umocnienie skarp - 300 m

wał lewy- 700 m
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Dulcza

Rzeka Zwiernicka
dz. 1137, 2459/5,
/4, /3, /2 m. Łęki
Dolne, dz 46 m.
Zwiernik z
dopływami (wody
pozostałe)

0+000

9+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+500

x

x

x

x

x

RW2000621869

Dulcza

Średnia dz. 2106,
m. Łęki Górne, dz.2
m.Zwiernik z
dopływami
(wody pozostałe)

0+000

7+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+200

x

x

x

x

x

RW200017218769

Grabinka

Grabinka

0+000

22+130

PZMiUW Rzeszów

0+000

22+130

x

x

x

x

x

umocnienie jednostronne - 160 m

RW200017218769

Grabinka

Wiewiórski

0+000

10+294

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+294

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 1300 m

RW200017218769

Grabinka

Wsiowa

0+000

8+888

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+888

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 5200 m

RW200017218769

Grabinka

Przemes (Jasionna)

0+000

0+257

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+257

x

x

x

x

umocnienie skarp - 257 m

RW200017218769

Grabinka

Dopływ spod
Piasków Jawornik
m. Czarna
dz. 57 m. Jawornik
Stary (wody
pozostałe)

0+000

2+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+700

x

x

x

x

x

RW200012218549

Gogołówka

Gogołówka

0+000

8+723

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+723

x

x

x

x

x

RW2000122185929

Słotówka

Słotowski

0+000

8+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+700

x

x

x

x

RW2000122185929

Słotówka

Dopływ spod Osin
dz. 706 m. Słotowa,
Zagórze (wody
pozostałe)

0+000

1+580

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+580

x

x

x

x

RW200062187129

Dopływ z Lipin

Żabnik dz. 657 m.
Lipiny
(wody pozostałe)

0+000

3+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+500

x

x

x

x

RW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

0+000

3+100

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+100

x

x

x

x

RW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

0+000

5+100

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+100

x

x

x

x

RW2000122185369

Dębówka

Biedoszyce
dz.858/1, 849/1
m. Dębowa
(wody pozostałe)

0+000

2+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+500

x

x

x

x

RW2000122185369

Dębówka

Nowiny dz.850 m.
Dębowa
(wody pozostałe)

0+000

2+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+300

x

x

x

x

RW200012218552

Słony

Słony

0+000

8+329

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+329

x

x

x

x

RW200012218589

Jodłówka

0+000

3+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+000

x

x

x

x

RW200012218589

Jodłówka

0+000

2+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+500

x

x

x

x

RW200012218569

Kamienica

0+000

3+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+200

x

x

x

x

RW2000621869

Dopływ z
Grabówki
dz. 41 m.
Podgrodzie
(wody pozostałe)
Dębrna m.
Brzostek, Nawsie
Brzosteckie (wody
pozostałe)

Dopływ spod
Wisowej m.
Jodłowa
(wody pozostałe)
dz. 4912, m.
Jodłowa (wody
pozostałe)
Dopływ z
Gębiczyny
dz. 295 m.
Siedliska Bogusz
(wody pozostałe)

x

x

umocnienie jednostronne - 120 m

umocnienie skarp - 1300 m
umocnienie skarp - 1900 m

x

umocnienie skarp - 80 m

umocnienie jednostronne - 600 m

x

umocnienie skarp - 200 m

umocnienie skarp - 30 m

x

x

umocnienie skarp - 850 m
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Błotnia

Grodziszczanka

0+000

0+000

17+561

16+667

PZMiUW Rzeszów

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+000

17+561

16+667

x

x

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarpy - 2126 m

zastawka 0+904;
jaz 6+576 (zb. Giedlarowa)

ubezpieczenie skarpy - 130 m.
stopień - szt. 9

jaz 3+890;
jaz 10+717 (zb. Grodzisko
Górne)
jaz 14+611 (zb. Wólka
Grodziska)

ubezpieczenie skarpy i dna - 1100 m;
stopień - szt. 1

wał lewy dł. 445 m;
przepust z piętrzeniem 0+685;
zastawka 2+826;
zastawka 3+418;
mnich 6+381 (zb. Floryda);
mnich 6+794

RW20001722732

Jagódka

Jagoda

0+000

9+118

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+118

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

Groble (Kanał A)

3+638

8+748

PZMiUW Rzeszów

3+638

8+748

x

x

x

x

x

zastwka 3+951;
zastwka 5+120;

RW2000172276

Kłysz

Kłyż

4+007

13+509

PZMiUW Rzeszów

4+007

13+509

x

x

x

x

x

jaz 4+259;
przepust z piętrzeniem 9+666;
zastawka 10+862;

RW200017227129
RW200017227129
RW20001722729

Lubinka
Lubinka
Złota I

Lubinka
Lubinka
Luchówka

0+000
0+000
0+000

17+138
17+138
0+330

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
15+104
0+000

7+792
17+138
0+330

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

RW20001722748

Żyłka

Łowisko

0+000

12+569

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+569

x

x

x

x

x

RW20001722736

Malinianka

Malinianka

0+000

13+147

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+147

x

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

Niedźwiedź

6+239

9+646

PZMiUW Rzeszów

6+239

9+646

x

x

x

x

zastawka 8+135;

x

zastawka 2+762;
zastawka 3+326;
przepust z piętrzeniem 4+012;
przepust z piętrzeniem 5+376;
przepust z piętrzeniem 6+833;
przepust z piętrzeniem 8+124;

RW20001722714

Dopł. spod Chałupek
Dębniańskich

Przyrwa

0+000

9+581

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+581

x

x

x

x

x

stopień - szt. 3
stopień - szt. 1

x

x

ubezpieczenie skarpy -3662 m

przepust z piętrzeniem 7+869;
przepust z piętrzeniem 8+379;

stopień - szt. 9;
ubezpieczenie skarpy - 180 m.

zastawka 6+830;
jaz 7+922 (zb. Jelna)

ubezpieczenie skarpy i dna - 266 m.;
stopień - szt. 1

jaz 6+474 (zb. Brzóza
Królewska)
jaz 12+503 (zb. Brzóza
Stadnicka)
jaz 15+759;

ubezpiecznie skarpy i dna - 10258 m.

jaz 7+393;

ubezpieczenie skarpy - 10508 m.;
stopień - szt. 13;

jaz 29+481

RW200017227469

Tartakówka

Tarlaka

0+000

16+202

PZMiUW Rzeszów

0+000

16+202

x

x

x

x

x

RW200019227499

Trzebośnica od Krzywego
do ujścia

Trzebośnica

0+000

37+024

PZMiUW Rzeszów

0+000

24+641

x

x

x

x

x

RW200017227449

Trzebośnica do Krzywego

Trzebośnica

0+000

37+024

PZMiUW Rzeszów

24+641

37+024

x

x

x

x

x

RW200017227349

Złota II

Złota

0+000

15+142

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+142

x

x

x

x

stopień - szt. 1

RW20001722729

Złota I

Złota Rzeka

0+000

18+086

PZMiUW Rzeszów

0+000

18+086

x

x

x

x

stopień - szt. 5

x

zastawka 7+054;

x

x

jaz 5+689;
az 6+475 (zb. Ożanna)
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x

stopień - szt. 3

przepust z piętrzeniem 2+750;
przepust z piętrzeniem 3+426;
zastawka 3+918;
zastawka 4+437;
zastawka 5+211;
przepust z piętrzeniem 5+380;

x

x

ubezpieczenie skarpy - 160 m
stopień - szt. 10;

jaz 3+894;
jaz 6+398;
jaz 6+556;

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarpy - 666 m.

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarpy - 30 m.

x

x

x

stopień - szt. 5;
ubezpieczenie dna i skarpy - 860 m.

x

x

x

x

stopień - szt. 9;

x

x

x

x

x

stopień - szt. 2

17+344

x

x

x

x

x

stopień - szt. 2;
ubezpieczenie dna i skarpy - 4246 m.

0+000

9+321

x

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+081

x

x

x

x

x

stopień - szt. 9;
ubezpieczenie skarpy - 240 m.

jaz 7+591

5+837

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+837

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarpy - 4590 m.;
stopień - szt. 2

jaz 2+558;
zastawka 4+619;
jaz 5+488;

0+000

2+023

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+023

x

x

x

x

Sawa

0+000

24+361

PZMiUW Rzeszów

0+000

24+361

x

x

x

x

Trzebośnica do Krzywego

Medynka

37+024

40+880

PZMiUW Rzeszów

37+024

40+880

x

x

x

x

x

Żołynianka

Żołynianka

0+000

10+790

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+790

x

x

x

x

x

RW200017227349

Złota II

Z-1

0+000

7+195

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+195

RW2000172267549

Młynówka

Fabryczny

0+000

7+419

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+419

RW200017226749

Stary Wisłok

Glemieniec

0+000

6+682

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+682

RW200016226789

Kosinka

Graniczny

0+000

10+363

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+363

RW200012226856

Mleczka do Łopuszki

Husówka

3+051

10+978

PZMiUW Rzeszów

3+051

10+978

x

RW200016226789

Kosinka

Kosinka

0+000

12+721

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+721

x

x

RW200016226769

Sawa

Kraczkowski

0+000

8+650

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+650

x

RW200017227449

Trzebośnica do Krzywego

Krzywy

0+000

7+480

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+480

RW200016226869

Markówka

Markówka

9+452

17+344

PZMiUW Rzeszów

9+452

RW200016226756

Mikośka

Mikośka

0+000

9+321

PZMiUW Rzeszów

RW2000172267549

Młynówka

Młynówka

0+000

10+081

RW200019226739

Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka

Pogwizdówka

0+000

RW200016226769

Sawa

Pustka

RW200016226769

Sawa

RW200017227449

RW2000172267729

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

jaz 3+680;

x

zastawka 0+534;
zastawka 0+818

stopień - szt. 5;
ubezpieczenie dna i skarpy - 2734 m.

ubezpieczenie dna i skarpy - 3090 m.;
stopien - szt. 12

x

stopień - szt. 7

zastawka 3+754;
zastawka 7+557;
zastawka 8+395;
jaz 5+081 (zb. Tama)

RW200017227899

Rudnia

Jeżówka (Głęboka)

11+289

17+403

PZMiUW Rzeszów

11+289

17+403

x

x

x

stopień - szt. 5

przepust z piętrzeniem
15+603;
przepust z piętrzeniem
15+718;
przepust z piętrzeniem
15+930;
przepust z piętrzeniem
16+179;
przepust z piętrzeniem
16+506;
przepust z piętrzeniem
16+590;

RW200017227899

Rudnia

Rudnia

16+172

22+845

PZMiUW Rzeszów

16+172

22+845

x

x

x

stopień - szt. 5

zastawka 18+337;
zastawka 18+948

RW200017226729

Świerkowiec

Świerkowiec

10+345

19+016

PZMiUW Rzeszów

10+345

19+016

x

x

x

x

x

stopień - szt. 6

RW200017227449

Trzebośnica do Krzywego

Trzybnik

0+000

8+404

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+404

x

x

x

x

x

x

ubzepieczenie dna i skarpy - 4444 m.

jaz 2+425 (zb. Niedźwiadek)
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Łęg do Turka

Turka

RW200012223572

Kamieniec

Kamionka
(Kamieniec)

0+000

12+840

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+200

x

x

x

RW200012223572

Kamieniec

Kamionka
(Kamieniec)

0+000

12+840

PZMiUW Rzeszów

3+200

12+840

x

x

RW20006224969

Potok Malinowski

Malinowski Potok
(Malinowski)

0+000

14+750

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+581

x

RW20006224969

Potok Malinowski

Malinowski Potok
(Malinowski)

0+000

14+750

PZMiUW Rzeszów

4+581

14+000

RW20006224581

Zalesie do granicy państwa

Zalesie

0+000

11+290

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+900

x

RW20001622512

Żurawica

Żurawianka

0+000

9+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+200

x

RW20001622512

Żurawica

Żurawianka

0+000

9+300

PZMiUW Rzeszów

3+200

8+755

x

x

x

RW200016225329

Rada

Rada

0+000

27+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+250

x

x

RW200016225329

Rada

Rada

0+000

27+700

PZMiUW Rzeszów

4+250

16+227

x

RW200016225329

Rada

Rada

0+000

27+700

PZMiUW Rzeszów

16+227

22+677

x

RW200016225329
RW200016225329

Rada
Rada

Rada
Olszyna

0+000
0+000

27+700
15+960

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

22+677
0+000

27+000
3+100

RW200016225329

Rada

Olszyna

0+000

15+960

PZMiUW Rzeszów

3+100

10+000

RW200017219829

RW2000162268849

RW2000162268849

9+258

17+059

PZMiUW Rzeszów

Poz. 4055

9+258

17+059

x

x

x

x

x

stopień - szt. 17

x

x

stopnie betonowe - szt. 11
stopnie drewniane - szt 6
opaski brzegowe - 6000 m
umocnienia brzegów - 150 m

x

x

x

x

x

x

x

x

stopnie drewniane - szt. 9
oaski brzegowe - 5900 m
umocnienie dna - 720 m

opaski brzegowe - 40 m

x

x

x

x

x

x

opaski brzegowe - 457 m

x

x

opaski brzegowe - 3020 m
umocnienie dna - 150 m
umocnienie skarp - 1163 m

x

x

opaski brzegowe - 8500 m

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

Jodłówka

Jodłówka

0+000

15+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

14+200

x

Jodłówka

Wólka (
Świebodna)
(wody pozostałe)
dz. nr ewid.: 156,
2604, 40/2, 40/1,
851 ,96

0+000

5+980

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+800

x

x

przepust z piętrzeniem
14+634
brud 15+232;

x

x

x

x

x

stopnie betonowe - szt. 6
opaski brzegowe - 12800 m

x

stopnie betonowe - szt. 41
stopnie drewniane - szt. 11
opaski brzegowe - 12 000 m

zastawki betonowe - szt. 2

x

stopnie betonowe - szt. 8
stopnie drewniane - szt. 9
opaski brzegowe - 8056 m
umocnienia brzegów -250 m
bystrotoki - szt. 1
wodopoje - szt. 2

jazy betonowe - szt. 1

x

opaski brzegowe - 400 m
umocnienia brzegów - 400 m

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 292 –

Poz. 4055

x

stopień betonowy - szt. 1
most betonowy - szt. 1
opaski brzegowe - 19 000 m

x

opaski brzegowe - 10150 m

RW200017225269

Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi

Kanał Bucowski od granicy państwa

0+000

12+510

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+510

x

RW200017225269

Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi

Kanał Ulgi

0+000

13+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+100

x

x

RW200017225269

Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi

Kanał Ulgi

0+000

13+400

PZMiUW Rzeszów

5+100

6+700

x

x

RW200017225269

Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi

Kanał Ulgi

0+000

13+400

PZMiUW Rzeszów

6+700

13+400

x

x

x

x

opaski brzegowe - 13300 m

RW200017225269

Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi

Krzywula - od
granicy państwa

0+000

8+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+400

x

x

x

x

opaski brzegowe - 12 000 m

RW200012223558

Cygański Potok

Rzeka (Cygański)

0+000

10+250

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+100

x

x

x

x

stopnie betonowe - szt. 2
opaski brzegowe - 4200 m

RW200012223558

Cygański Potok

Rzeka (Cygański)

0+000

10+250

PZMiUW Rzeszów

2+100

10+250

x

x

x

x

RW200019225299

Wisznia

Wisznia - od
granicy państwa

0+000

15+020

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+020

x

x

x

RW2000162252329

Kowaliki od granicy
państwa

Kowaliki - od
granicy państwa

0+000

1+960

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+960

x

x

x

opaski brzegowe - 3900 m

RW200016225292

Potok Nienowicki

Nienowicki

0+000

6+940

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+940

x

x

x

x

żłób betonowy - 20 m
opaski brzegowe-13490 m

zastawka betonowa - szt. 1

RW20001722554
RW200016225529

Potok Motwica
Łęg Rokietnicki

Mutwica (Motwica)
Łęg Rokietnicki

0+000
0+000

17+840
32+150

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+000
0+000

17+840
13+200

x
x

x
x

x
x

x

x
x

RW200016225529

Łęg Rokietnicki

Łęg Rokietnicki

0+000

32+150

PZMiUW Rzeszów

13+200

25+240

x

x

x

x

stopnie betonowe - szt. 39
bystrotoki - szt. 2
opaski brzegowe - 2500 m
umocnienia brzegów - 500 m

stopnie betonowe z
piętrzeniem - szt. 3

RW200016225529

Łęg Rokietnicki

Łęg Rokietnicki

0+000

32+150

PZMiUW Rzeszów

25+240

29+000

RW200016225529

Łęg Rokietnicki

Dopływ w
Rudołowicach
(Rudołowski)

0+000

4+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+600

x

opaski brzegowe-6400 m
umocnienie skarp- 2300 m
stopnie betonowe - szt. 2

przepust z funkcją piętrzenia szt. 1

RW200016225529

Łęg Rokietnicki

Kanał Ulgi od Łęgu

0+000

1+610

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+610

x

RW20006224989

Bonie

Bonie (Jawor)

0+000

10+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+800

x

x

x

x

x

x

RW200015223999

San od Olszanki do Wiaru

Kurcianka (Ostrów)

0+000

4+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+600

x

x

x

x

x

x

RW200015223999

San od Olszanki do Wiaru

Dopływ w
Korytnikach
(Korytniki)

0+000

4+900

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+900

x

x

x

x

x

x

RW2000922499

Wiar od granicy państwa do
ujścia

Sielec

0+000

2+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+400

x

x

x

x

RW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Czerwony Potoczek
(Czerwony)

0+000

5+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+200

x

x

x

RW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

Kreca ( Zalasek)

0+000

5+100

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+600

x

x

x

RW20001522379
RW200016225132

San od Tyrawki do Olszanki
Kreca ( Zalasek)
Huczki
Huczki (Krównicki)

0+000
0+000

5+100
10+820

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

0+600
3+820

5+100
10+820

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

zastawka betonowa - szt. 1

jaz piętrzący - szt. 1
wał lewy - 800 m

x

x

x

x

x

opaski brzegowe - 2013 m

stopień betonowy - szt. 1
opaski brzegowe - 1400 m

opaski brzegowe - 1620 m
umocnienie dna - 388 m

x

umocnienia brzegów - 2400 m
umocnienie dna - 1200 m

x

opaski brzegowe - 1200 m

x
x
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Mleczka do Łopuszki

Mleczka
(Mleczka
Kańczudzka)

25+400

45+356

PZMiUW Rzeszów

25+400

40+000

x

x

x

x

x

x

stopnie betonowe - szt. 2
opaski brzegowe - 1500 m
umocnienia brzegów - 1500m

RW200012226856

Mleczka do Łopuszki

Dopływ z
Pasterników dz. nr
ewid. 1732
(wody pozostałe)

0+000

2+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+600

x

x

x

x

x

x

opaski brzegowe - 40 m
umocnienia brzegów - 20m

RW200012226856

Mleczka do Łopuszki

Husówka

0+000

3+051

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+051

x

x

x

x

x

RW200019226899

Mleczka od Łopuszki do
ujścia z Mleczką Wschodnią
od Węgierki

Mleczka
(Mleczka
Kańczudzka)

0+000

25+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

25+400

x

x

x

x

x

x

RW200019226899

Mleczka od Łopuszki do
Mleczka
ujścia z Mleczką Wschodnią
Wschodnia
od Węgierki
(Mleczka Zarzecka)

0+000

17+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+570

x

x

x

x

RW200019226899

Mleczka od Łopuszki do
Mleczka
ujścia z Mleczką Wschodnią
Wschodnia
od Węgierki
(Mleczka Zarzecka)

0+000

17+300

PZMiUW Rzeszów

11+570

17+300

x

x

x

stopień betonowy - szt. 1

x

x

opaski brzegowe - 3000 m
umocnienia brzegów - 2500 m

x

opaski brzegowe - 480 m

x

stopnie betonowe - szt. 20
opaski brzegowe- 18300 m
umocnienia brzegów-18900 m

x

umocnienia skarp 250m
opaski brzegowe 9400 m
umocnienia dna - 3500 m

zastawki betonowe - szt. 9
przepusty z funkcją piętrzenia
- szt. 1

stopnie betonowe - szt. 1
opaski brzegowe-12000 m
umocnienia brzegów - 5160 m
umocnienie dna -2580 m

przepusty z funkcją piętrzenia
- szt. 1

x

opaski brzegowe-13300m
umocnienia dna -1170 m

przepusty z funkcją piętrzenia
- szt. 4

x

stopnie betowe - szt. 3
opaski brzegowe - 1500 m

jaz piętrzący - szt. 1

RW200012226856

Mleczka Wschodnia do
Węgierki

Mleczka Zarzecka

17+300

33+800

PZMiUW Rzeszów

17+300

32+000

x

RW2000162268829

Mleczka Wschodnia do
Węgierki

Węgierka

0+000

11+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+400

x

RW200016226869

Markówka

Markówka

0+000

9+452

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+452

x

x

x

RW2000162268929

Nowosiółka

Nowosiółka

0+000

9+863

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+863

x

x

x

x

x

RW200016226894

Mirociński

Mirociński

0+000

12+740

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+740

x

x

x

x

x

x

RW200016226898

Strzyganka

Strzyganka

0+000

11+280

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+452

x

x

x

RW200017225749

Przykopa

Przykopa

0+000

19+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

18+500

x

x

x

x

x

jaz piętrzący - szt. 1

stopnie drewniano-kamienne - szt. 5
stopnie betonowe - szt. 3
opaski brzegowe -22980 m
umocnienia brzegów - 300 m

RW2000162268829

x

opaski brzegowe - 3000 m
umocnienia brzegów - 1800 m

x

x

x

Urząd Miasta
Przeworska
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x

stopnie drewniane - szt. 54
opaski brzegowe - 6000 m
umocnienia skarp - 800 m

x

x

opaski brzegowe - 10180 m
umocnienia brzegów - 1060 m
umocnienie dna - 230 m

zastawki betonowe - szt. 2

x

x

x

opaski brzegowe - 10100 m
umocnienia brzegów - 200 m

przepusty z funkcją
piętrzenia - szt. 2

x

x

x

opaski brzegowe - 1000 m
umocnienia dna - 3100 m

RW200016226888

Pantalówka

Rączyna
(Pantalówka)

0+000

14+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+800

x

x

x

x

RW20001722589

Lubienia

Lubienia ( Lubenia)

0+000

20+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

16+630

x

x

x

RW20001722589

Lubienia

Zagorelnia
(Pawłowa)

0+000

9+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+000

x

x

RW200017227129

Lubinka

Lubinka

9+187

15+104

PZMiUW Rzeszów

9+187

15+104

x

x

RW20001722729

Złota I

Złota (Złota Rzeka)

30+450

34+811

PZMiUW Rzeszów

30+450

34+811

RW20001722576

Czerniawa

Czerniawa
(Czerniawka)
(wody pozostałe)

0+000

6+990

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+300

x

RW2000172256769

Bachorka

Bachorka

0+000

3+190

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+190

x

RW200019225699

Lubaczówka od Łukawca
do ujścia

Lubaczówka

0+000

35+576

PZMiUW Rzeszów

0+000

35+576

x

x

RW200017225678

Starycz

Starycz
dz. nr ewid. 367
(wody pozostałe)

0+000

13+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+400

x

x

RW200017225689

Radawka

Radawka

0+000

17+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+500

x

RW200017225689

Radawka

Bechy (Pech)

0+000

9+094

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+094

x

RW200017225689

Radawka

Ruczkałka
dz. nr ewid. 1338
obr. Mołodycz
(wody pozostałe)

0+000

4+770

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+000

x

RW200017225589

Wyrwa

Wyrwa
(Olchowiec)

0+000

16+400

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+500

RW200017225729

Szewnia

Szewnia
( Szewnia - Miłka)

0+000

21+940

PZMiUW Rzeszów

0+000

21+940

RW200017225729

Szewnia

(Dopływ spod
Sitnik) Tywonia
(wody pozostałe)

0+000

6+475

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+157

RW200017225574

Starorzecze Szkła

Szkło (stare koryto)
(Starorzecze Szkła)
(wody pozostałe)

0+000

3+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

opaski brzegowe - 3000 m

x

sopnie betonowe - szt. 4
opaski brzegowe - 5140 m

x

x

opaski brzegow - 550 m
umocnienia brzegów - 550 m

x

x

x

x

x

x

opaski brzegowe - 700 m

x

x

x

opaski brzegowe - 300 m

x

x

x

x

x

x

stopnie betonowe - szt. 6
opaski brzegowe-25340 m

jazy betonowe - szt. 2

x

x

stopnie betonowe - szt. 4
wodopoje - szt. 3
bystrotoki - szt. 1
opaski brzegowe- 23760 m
umocnienia dna -2862 m
umocnienia skarp - 1000 m

zastawki betonowe - szt. 1
przepusty z funkcją
piętrzenia - szt. 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

jaz betonowy - szt. 1

Lasy
Państwowe
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RW200019225499

Szkło od granicy państwa
do ujścia

Szkło (Szkło - od
granicy państwa)

0+000

40+160

PZMiUW Rzeszów

RW2000162254529

Jaworowski

Jaworowski
(Stawisko - od
granicy państwa)

0+000

6+155

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+155

RW200016225249

Młynówka

Młynówka
(Kołomiejski)

0+000

12+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+000

RW200016225249

Młynówka

Młynówka
(Kołomiejski)

0+000

12+200

PZMiUW Rzeszów

5+000

12+200

RW200012223556

Laskowska Rzeka

Laskowska Rzeka
(Dąbrowa)

0+000

9+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

Huwniki

0+000

3+600

PZMiUW Rzeszów

RW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

Dopływ spod Hip
(Sólca)

0+000

2+577

RW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

Dopływ z Pacławia
(Nowe Sady)

0+000

RW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

Dopływ z Pacławia
(Nowe Sady)

RW200012223699

x

Poz. 4055

x

x

opaska brzegowa-150 m

x

x

x

stopnie betonowe - szt. 3
opaski brzegowe - 12000 m

x

x

x

opaski brzegowe - 6000 m
umocnienie brzegów - 100 m

x

x

x

9+600

x

x

x

x

0+000

3+600

x

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+577

x

x

x

4+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+550

x

0+000

4+300

PZMiUW Rzeszów

1+550

4+300

x

Stupnica

bez nazwy
dz. nr ewid. 417
obr. Stara Bircza
(wody pozostałe)

0+000

0+650

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+650

x

x

x

x

x

RW200012223699

Stupnica

bez nazwy
dz. nr ewid. 294
obr. Stara Bircza
(wody pozostałe)

0+000

0+530

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+530

x

x

x

x

x

RW2000922499

Wiar od granicy państwa do
ujścia

Dopływ z
Malhowic (wody
pozostałe)

0+000

5+024

PZMiUW Rzeszów

x

x

RW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

Kanał PI

0+000

1+570

PZMiUW Rzeszów

x

x

x

opaski brzegowe - 2500 m

RW200017225729

Szewnia

Kanał PI

1+570

3+250

PZMiUW Rzeszów

x

x

x

opaski brzegowe - 3900 m

RW2000192259

San od Huczek do Wisłoka,
bez Wisłoka

Kanał PII

0+000

3+600

PZMiUW Rzeszów

x

x

x

x

opaski brzegowe - 6860 m
umocnienie dna - 100 m

RW200017225729

Szewnia

Kanał PII

3+600

5+020

PZMiUW Rzeszów

x

x

x

x

opaski brzegowe - 2800 m

RW200019225699

Lubaczówka od Łukawca
do ujścia

Lubaczówka

35+576

49+292

PZMiUW Rzeszów

40+500

49+292

x

RW200019225659

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Lubaczówka

49+292

76+294

PZMiUW Rzeszów

49+292

76+294

x

x

x

RW2000172256769

Bachorka

Bachorka

3+190

14+342

PZMiUW Rzeszów

9+328

14+342

x

x

x

RW20001622566

Łukawiec

Łukawiec

0+000

9+796

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+300

x

x

x

RW2000162256529

Przerwa

Przerwa

0+000

18+084

PZMiUW Rzeszów

0+000

17+454

x

RW200019225659

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Sołotwa

0+000

14+850

PZMiUW Rzeszów

0+000

14+850

x

x

x

x

x

zastawka betonowa - szt. 1
opaski brzegowe - 600 m

x
x

x
x

x

jazy betonowe - szt. 3

x

x

x
x

x

opaski brzegowe - 600 m

opaski brzegowe - 140 m

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 1200 m

x

stopnie - 8 szt.
umocnienie skarp - 5014m

x

x

umocnienie skarp - 6444m

przepusty z piętrzeniem w km
0+464 , 2+770 , 3+333 ,
3+768

x

x

x

stopnie 8 szt.
umocnienie skarp 6157 m

jaz zasuwowy w km 13+176

x

x

x

stopnie - 17 szt.
umocnienie skarp - 14850 m

jaz zasuwowy 3+527

jaz zasuwowy w km 65+553
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RW2000162256469

Sołotwa do Glinianki

Sołotwa

14+850

23+412

PZMiUW Rzeszów

14+850

23+412

x

x

x

x

stopnie - 19szt.
umocnienie skarp - 7906 m

RW2000162256489

Świdnica

Świdnica

0+000

15+998

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+375

x

x

x

x

stopnie - 14 szt.
umocnienie skarp - 13375 m

RW2000162256469

Sołotwa do Glinianki

Papiernia

0+000

13+183

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+600

x

x

x

x

stopnie - 39 szt.
umocnienie skarp - 9737 m

RW2000162256469

Sołotwa do Glinianki

Radruż-Baszenka

0+000

4+377

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+377

x

x

x

x

stopnie - 4 szt.
umocnienie skarp - 2713 m

przepust z piętrzeniem w km
3+828

RW200019225659

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Ciek A

0+000

4+456

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+656

x

x

umocnienie skarp - 2656 m

przepusty z piętrzeniem w
km 0+378 i 0+809
zastawki w km 1+982 i
2+498,
zbiornik w km 1+282-1+900

RW200019225659

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Ciek A

0+000

4+456

PZMiUW Rzeszów

3+500

4+456

x

x

RW200016225629

Zamiło z Czerteżem

Zamiła

0+000

6+885

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+100

x

x

RW20001922835

Tanew od Łosinieckiego
Potoku do Muchy z Wirową
od Łówczanki do ujścia

Wirowa

8+320

12+704

PZMiUW Rzeszów

8+320

12+704

x

x

RW20001922825

Wirowa od Kaflewy do
Łówczanki

Wirowa

12+704

18+500

PZMiUW Rzeszów

12+704

18+500

RW200016228232

Wirowa do Kaflewy

Wirowa

18+500

36+902

PZMiUW Rzeszów

18+500

36+902

RW20007228169

Tanew do Łosinieckiego
Potoku

Krwawica

0+000

2+716

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+716

RW2000172282749

Paucza

Paucza

0+000

14+650

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW2000172282729

Różaniec

Różaniec

0+000

14+987

PZMiUW Rzeszów

RW2000172282729

Różaniec

Lubówka

0+000

12+398

RW200017228269

Łówczanka

Łówcza

0+000

RW200017228269

Łówczanka

Buszcza

RW200016228249

Brusienka

RW200016228249

x

x

x

x

jaz klapowy 7+248
zastawka w km 12+091

umocnienie skarp - 398 m

x

umocnienie skarp - 1684 m
stopnie - 1 szt.
umocnienie skarp - 4384 m

umocnienie skarp - 3676 m

jaz stały w km 16+375
zbiornik w km 16+38017+505
wał
lewy dł. 995 m
wał prawy dł. 1007 m

x

stopień - 1 szt.
umocnienie skarp - 6651 m

jazy 25+181, 28+637
wał lewy dł. 4261 m
wał prawy dł. 2829 m
przepusty z piętrzeniem 1+264, 1+874

x

x

x

x

x

x

x

umocnienie skarp - 2716 m

0+578

x

x

x

umocnienie skarp - 578 m

0+000

3+120

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+398

17+910

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+018

0+000

17+216

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+558

Brusienka

0+000

23+185

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+903

x

Brusienka

Brusienka

0+000

23+185

PZMiUW Rzeszów

12+500

16+100

x

RW200016228249

Brusienka

Niemstówka

0+000

6+355

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+355

RW200016228232

Wirowa do Kaflewy

Kanał P

0+000

7+213

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+213

stopnie - 7 szt.
umocnienie skarp - 3120m

jaz zasuwowy 1+815

x
x

x

x

x

stopnie - 45 szt.
umocnienie skarp - 11513m

zastawki w km 7+347, 9+060

x

x

x

stopnie - 43 szt.
umocnienie skarp - 9558 m

zastawki w km 4+511, 5+746,
8+021

x

x

x

x

x

stopnie - 15 szt.
umocnienie skarp - 7903 m

x

x

x

x

umocnienie skarp - 4+187 m

jaz zasuwowy 1+292

x

umocnienie skarp - 7213 m

przepusty z piętrzeniem w
km 5+105, 5+418, 5+796
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x

x

x

x

umocnienie skarp - 6037 m

przepust z piętrzeniem w km
2+153,
wał
lewy dł. 250 m,
wał prawy dł. 251 m

x

x

x

x

stopnie - 2 szt.
umocnienie skarp - 5536 m

jaz w km 0+090,
zbiornik w km 4+600-5+100

13+390

x

x

x

x

stopnie - 4 szt.
umocnienie skarp - 13390 m

przepusty z piętrzeniem w km
3+663, 12+315,
zastawka w km 9+706

0+000

5+800

x

x

x

x

stopnie - 6 szt.
umocnienie skarp - 4998 m

jaz w km 4+642

PZMiUW Rzeszów

4+668

11+652

x

x

x

stopnie - 4 szt.
umocnienie skarp - 6984 m

przepust z piętrzeniem w km
9+865

4+952

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+000

x

x

x

x

0+000

3+723

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+800

x

x

x

x

Ciek Robak
(wody pozostałe)

0+000

3+946

PZMiUW Rzeszów

2+700

3+300

x

x

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Ciek Zawadówka
(wody pozostałe)

0+000

3+345

PZMiUW Rzeszów

2+815

3+345

*

*

*

Stobnica od Łądzierza do
ujścia

Stobnica

18+471

26+904

PZMiUW Rzeszów

18+471

26+904

x

x

x

x

x

RW200014226499

Stobnica od Łądzierza do
ujścia

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 920,
279
m. Domaradz
2606, 2762/2
m. Lutcza

0+000

4+666

PZMiUW Rzeszów

0+000

x

x

x

x

RW200012226469

Golcówka

Golcówka

0+000

10+604

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+604

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 1766m

RW2000122264529

Rosielna

Rosielna

0+000

11+232

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+232

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp i dna potoku na długości
3939m

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Stobnica do
Łądzierza

26+904

46+944

PZMiUW Rzeszów

26+904

46+944

x

x

x

x

x

x

x

stopień - 8 szt,
umocnienia skarp rzeki na długości 18867 m

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Łądzierz
(Drożdżalowski)

0+000

8+110

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+110

x

x

x

x

x

x

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Dopływ z
Orzechówki
(Orzechowski)

0+000

7+031

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+031

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 220m

Stobnica do Łądzierza

Pietrykówka
(Sietnica)

0+000

9+959

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+959

x

x

x

x

x

stopień - 1 szt,
próg - 2 szt,
umocnienia skarp potoku i dna na długości
5950 m

Stobnica do Łądzierza

"ciek pozostały"
dz. nr 2477/11,
2477/12, 1773,
1860
w m. Brzozów

0+000

3+851

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+851

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku i dna na długości
334 m

RW200016228232

Wirowa do Kaflewy

Parchówka

0+000

9+192

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+192

RW200016228232

Wirowa do Kaflewy

Jasienica

0+000

8+599

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+599

RW200017225496

Potok Laszkowski

Laszkowski

0+000

13+390

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW20001622546

Grodzisko

Grodzisko

0+000

11+233

PZMiUW Rzeszów

RW200016225449

Łazanka

Łazanka

0+000

11+652

RW2000162256529

Przerwa

Ciek Oleszyce
(wody pozostałe)

0+000

RW200019225659

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Ciek Młodów
(wody pozostałe)

RW2000162254321

Dopływ spod Wielkich
Oczu do granicy państwa

RW200019225659

RW200014226499

RW20001222644

RW20001222644

x

*

x

x

x

x

x

stopień - 1 szt
umocnienia skarp rzeki na długości 8433m

x

próg - 4 szt,
umocnienia skarp potoku i dna na długości
2885 m,

zbiornik wodny wraz z jazem
piętrzącym i zaporą czołową
w km 2+487-3+137 - 1 szt
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(Fugas )

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Leluta

0+000

7+476

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+476

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 6510 m

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Niebocki potok
(Grabówka)

0+000

8+935

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+935

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 4084
m

RW20001222629

Morwawa

Morwawa (Tabor)

1+832

7+768

PZMiUW Rzeszów

1+832

7+768

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 180 m

RW20001222629

Morwawa

Klimkówka
(Morwawa)

0+000

0+692

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+692

x

x

x

x

x

RW200012226198

Malinówka

Malinówka
(Jabłonka)

0+000

6+885

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+885

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp i dna potoku na długości
792 m

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Dopływ w
Haczowie
(Trześniówka)

0+000

4+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+800

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp i dna potoku na długości
3198 m

RW200012226194

Rudzinka

Nowa Rudzinka

1+784

2+381

PZMiUW Rzeszów

1+784

2+381

RW200012226194

Rudzinka

Hrabeń

0+000

4+109

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+109

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Młynówka

0+000

1+847

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+847

RW2000122261929

Zmienniczka

Zmienniczka

0+000

12+090

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+090

RW2000122261929

Zmienniczka

Marciszewski

0+000

3+373

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW2000122261929

Zmienniczka

Górki

0+000

4+533

PZMiUW Rzeszów

RW2000122261899

Pielnica

Pielnica

0+000

29+000

RW2000122261899

Pielnica

Garłowiec

0+000

RW2000122261899

Pielnica

Kurowy

RW2000122261899

Pielnica

RW2000122261899

RW2000122261899

x
x

wał prawy dł. 597 m

x

x
x

umocnienia skarp i dna potoku na długości
3401 m

wał prawy dł. - 500 m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 1550 m

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 11990
m

3+373

x

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 917m

0+000

4+533

x

x

x

x

x

x

x

stopień - 4 szt.
umocnienia skarp potoku na długości 3796 m

PZMiUW Rzeszów

0+000

29+000

x

x

x

x

x

x

x

stopnie - 2 szt,
umocnienia skarp potoku na długości 11866
m

3+065

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+065

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 2100
m

0+000

3+377

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+377

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 2000 m

wał lewy dł. - 1200 m
wał prawy dł. - 1100 m

Głęboki potok
(Głęboki)

0+000

5+247

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+247

x

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 2100 m

wał lewy dł. - 1340 m
wał prawy dł. - 1340 m

Pielnica

Rów Garłowiec
dz. nr ew. 1162
m. Posada
Jaćmierska

0+000

0+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+500

x

x

x

wał lewy dł. - 500 m

Pielnica

Graniczny
dz. nr ew. 1207, 1
m. Zarszyn,
dz. nr ew. 2837/1
m. Besko

0+000

1+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+200

x

x

x

wał lewy dł. - 1200 m
wał prawy dł. - 1200 m

wał lewy dł. - 3150 m
wał prawy dł. - 3150 m

wał lewy dł. - 6700 m
wał prawy dł. - 6380 m
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RW2000122261899

Pielnica

Zawisłocze
dz. nr ew. 1210
m. Posada
Jaćmierska
dz. nr ew. 27
m. Zarszyn

RW2000122261899

Pielnica

Siedliska
(Siedliczka Płn.)

0+000

7+247

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+247

x

x

x

RW2000122261899

Pielnica

Siedliszczka
(Siedliczka Płd.)

0+000

3+044

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+044

x

x

RW20001222329

Sanoczek

Różowy (Rossawa)

0+000

7+076

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+076

x

x

RW20001222329

Sanoczek

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 240
w m. Jurowce Popiele

0+000

2+411

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+411

x

RW20001222329

Sanoczek

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 13
w m. Kostarowce Mątwica

0+000

2+821

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+821

x

RW20001222329

Sanoczek

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 138,
288
w m. Sanoczek

0+000

3+702

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+702

RW20001222329

Sanoczek

Sołotwina
(Miaszowski)

0+000

6+802

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+802

RW20001222329

Sanoczek

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 535,
11/1
w m. Pobiedno

0+000

1+089

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW20001222329

Sanoczek

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 1123
w m. Bukowsko

0+000

1+604

PZMiUW Rzeszów

RW200012223189

Płowiecki

"ciek pozostały"
dz. nr ew. 1482,
1562/2, 1130/1,
2182/7, 1130/2,
1130/15, 1130/16,
1130/19, 1130/20,
1130/21
w m. Sanok Dworzysko

0+000

3+755

RW200015223319

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 210
w m. Załuż

0+000

RW2000122233299

Tyrawka

RW20001422299

Osława od Rzepedki do
ujścia

RW200012226332

Marcinek

RW200012218469

Chlebianka

RW200012218469

Chlebianka

"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 1152
w m. Tyrawa
Wołoska
"ciek pozostały"
dz. o nr ew. 2991
w m. Czaszyn
Zagórz
wg MPHP
Marcinek
(Marcinek)
wg MPHP
Chlebianka
(Chlebianka)
wg MPHP Dopływ
z Leśniówki
(Czarne Błoto)

0+000

1+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+300

x

wał lewy dł. - 1300 m

x

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 6678 m

wał lewy dł. - 3300 m
wał prawy dł. - 2043 m

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku na długości 2500
m

wał lewy dł. - 1400 m
wał prawy dł. - 1500 m

x

x

x

x

umocnienia skarp potoku i dna na długości
6435 m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1+089

x

x

x

x

x

0+000

1+604

x

x

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+755

x

x

x

x

1+044

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+044

x

x

x

x

x

0+000

3+114

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+114

x

x

x

x

x

0+000

1+899

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+899

x

x

x

x

x

0+000

10+522

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+522

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 2171 m

0+000

14+396

PZMiUW Rzeszów

0+000

14+396

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 1288 m

0+000

10+066

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+066

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 1199 m

x

x

umocnienia skarp potoku i dna na długości
3294 m

x
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Chlebianka

wg MPHP Dopływ
z Nienaszowa, bez
nazwy
(bez nazwy dz. 266,
533 m. Poraj )
(wody pozostałe)

0+000

2+267

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+267

x

x

x

x

x

x

Chlebianka

wg MPHP Dopływ
z Nienaszowa
(bez nazwy dz. 416,
358 m. Poraj )
(wody pozostałe)

0+000

1+212

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+212

x

x

x

x

x

x

RW200012218469

Chlebianka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy dz. 282,
m. Poraj )
(wody pozostałe)

0+000

0+695

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+695

x

x

x

x

x

x

RW2000122184589

Bóbrka

wg MPHP Bóbrka
(Boberka )

0+000

8+480

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+480

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 6154 m

RW200012226329

Lubatówka

0+000

28+795

PZMiUW Rzeszów

0+000

28+795

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 3633 m

RW200012226329

Lubatówka

0+000

8+457

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+457

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 6900 m

RW200012226329

Lubatówka

wg MPHP
Iwoniczanka
(Iwoniczanka)

0+000

13+918

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+918

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 2786 m;
stopnie - 6szt.;

Lubatówka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy, dz.
3261,
m. Lubatowa)
(wody pozostałe)

0+000

1+050

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+050

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 100 m

RW200012226329

Lubatówka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy,
dz.
1827,1828/1,1828/2
m. Lubatówka,
dz. 1872/1, 1872/2,
m. Jasionka,
dz. 3869,
m. Lubatowa)
(wody pozostałe)

0+000

1+780

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+780

x

x

x

x

x

x

RW200012226329

Lubatówka

bez nazwy dz.
6580, m. Lubatowa
(wody pozostałe)

0+000

0+830

PZMiUW Rzeszów

0+830

0+830

x

x

x

x

x

x

0+000

0+260

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+260

x

x

x

x

x

x

0+000

0+382

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+382

x

x

x

x

x

x

0+000

1+832

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+832

x

x

x

x

x

x

RW200012218469

RW200012218469

RW200012226329

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP
Lubatówka
(Lubatówka)
wg MPHP Olszyny
(Badoń)

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy dz.
5370, m. Lubatowa)
(wody pozostałe)
wg MPHP Dopływ
spod Winiarskiej
Góry
(bez nazwy dz.
1484/2, m.
Lubatówka)
(wody pozostałe)

wg MPHP
Morwawa, Rudawa,
bez nazwy
(Tabor)

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 14610 m;
stopnie- 9 szt.;
progi- 6 szt.;
zapora przeciwrumowiskowa- 1 szt.;
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x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 14610 m;
stopnie- 9 szt.;
progi- 6 szt.;
zapora przeciwrumowiskowa- 1 szt.;

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 300 m

x

x

x

x

x

umocnienie na dł. potoku - 6299 m

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 2200 m

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł.potoku - 4669 m

3+327

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 1964 m

0+000

2+050

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 60 m

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+752

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczeniena dł. potoku - 5207 m

5+089

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+089

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 2480 m

0+000

3+732

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+732

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 300 m

wg MPHP
Bajdowianka
(Młynówka
(Przybówka))

0+000

6+044

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+044

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 4437 m

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

wg MPHP
Nieplanka
(Nieplanka
m. Przybówka)
(wody pozostałe)

0+000

2+117

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+117

x

x

x

x

x

x

Bajdowianka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz.841/2,
m. Przybówka,
dz. nr 200,202
m. Wojaszówka)
(wody pozostałe)

0+000

0+341

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+341

x

x

x

x

x

x

Morwawa

wg MPHP
Morwawa, Rudawa,
bez nazwy
(Tabor)

7+768

29+057

PZMiUW Rzeszów

7+768

29+057

x

x

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP
Morwawa
(Tabor II
dz. 670, 692,
m. Królik Polski,
dz. 29,38,66,48
m. Królik Wołoski)

0+000

2+811

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+811

x

x

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP
Klimkówka
(Morwawa )

0+692

14+502

PZMiUW Rzeszów

0+692

14+502

x

x

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP bez
nazwy
(Kompacha 1)

0+000

4+383

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+383

x

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP Średnia,
Dopływ spod
Głębokiego, bez
nazwy
(Raczta)

0+000

8+052

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+052

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP Średnia
(Bartoszów)

0+000

3+327

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP
Kościółkowa Woda
(Kościółkowa
Rzeka
m. Klimkówka)
(wody pozostałe)

0+000

2+050

PZMiUW Rzeszów

RW200012226194

Rudzinka

wg MPHP
Rudzinka, bez
nazwy
(Nowa Rudzinka)

0+000

6+752

RW2000122263336

Bierska

0+000

RW2000122263336

Bierska

RW200012226334

Bajdowianka

RW20001222629

RW200014226399

RW200012226334

Poz. 4055

wg MPHP Bierska
(Bierska)
wg MPHP bez
nazwy
(Czarny Potok
m. Odrzykoń )
(wody pozostałe)

x

x

polder "Flora" - suchy
zbiornik, pow. 71,51 ha, poj.
2600 tys. m3

prawy wał p.pow. - 1784 m,
lewy wał p.pow. - 3050 m,
śluzy wałowe - 13 szt.
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Ślączka

RW2000122263149

Ślączka
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wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz.845,
m. Przybówka)
(wody pozostałe)
wg MPHP Ślączka,
Dopływ z
Korzenicy, bez
nazwy
(Śmierdziączka)
wg MPHP Dopływ
z Wytrząski, bez
nazwy
(Flusy
(Ślączka))

0+000

0+930

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+930

x

x

0+000

8+587

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+587

x

x

0+000

4+359

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+359

x

x

0+000

5+790

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+790

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 200 m

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 1595 m;
progi- 8 szt.;

ubezpieczenie na dł. potoku - 2311 m

RW2000122263149

Ślączka

wg MPHP Ślączka
(Olszyny część. cz.
1586 Krosno,
dz. 2652, 2509/1,
2509/2,
m. Korczyna,
dz.617,
m. Kombornia)
(wody pozostałe)

RW200062184729

Szebnianka

wg MPHP
Szebnianka
(Szebnianka)

0+000

2+522

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+522

x

x

RW200012226338

Merla

wg MPHP Merla
(Rzepniczanka)

0+000

8+948

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+948

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 600 m

RW200012226389

Kopytko

wg MPHP Kopytko
(Kopytko
(Wysoka))

12+624

24+184

PZMiUW Rzeszów

12+624

24+184

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 800 m

RW200012226489

Krościenka

wg MPHP
Krościenka
(Krościenka)

2+451

8+314

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+314

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 700 m

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

wg MPHP Czarny
Potok
(Średni
dz. 143,
m. Odrzykoń)
(wody pozostałe)

0+000

3+840

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+840

x

x

x

x

x

x

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

wg MPHP Małka
(Małka
dz. 1380,
m. Odrzykoń,
dz. 333, m. Krosno)
(wody pozostałe)

0+000

3+540

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+540

x

x

x

x

x

x

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

wg MPHP Marzec
(Marzec
m. Krosno)
(wody pozostałe)

0+000

1+487

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+487

x

x

x

x

x

x

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

wg MPHP bez
nazwy
(Ropa
dz. 60,
m. Odrzykoń,
dz. 246
m. Potok)
(wody pozostałe)

0+000

3+807

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+807

x

x

x

x

x

x

RW2000142263337

RW2000142263337

x
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Poz. 4055

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 5381. 4871,
m. Krościenko
Wyżne,
dz. 810,
m. Iskrzynia,
Krościenko Wyżne)
(wody pozostałe)

0+000

3+125

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+125

x

x

x

x

x

x

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

wg MPHP Dopływ
z Frankowej
(bez nazwy,
dz. 607,
m. Zboiska)
(wody pozostałe)

0+000

1+603

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+603

x

x

x

x

x

x

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 31,
m. Równe,
dz. 165,
m.Wietrzno)
(wody pozostałe)

0+000

2+315

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+315

x

x

x

x

x

x

0+000

1+585

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+585

x

x

x

x

x

x

0+000

1+140

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+140

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 150 m

0+000

6+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+800

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 200 m

0+000

2+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+000

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie na dł. potoku - 100 m

0+000

11+396

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+396

x

x

x

x

0+000

2+304

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+300

x

x

x

x

x

x

14+396

20+398

PZMiUW Rzeszów

14+396

20+398

x

x

x

x

x

0+000

11+406

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+406

x

x

x

x

0+000

2+253

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+253

x

x

x

0+000

2+960

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+960

x

x

x

RW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

RW2000122184549

Jasionka

RW200012226312

Przecznica

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

RW200012218292

Młynówka

RW200012218292

Młynówka

RW200012218469

Chlebianka

RW2000122182899

Olszynka

RW2000122182899

Olszynka

RW2000122182899

Olszynka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 407, 2612,
m. Równe)
(wody pozostałe)
wh MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 1935,
m. Jasionka)
(wody pozostałe)
wg MPHP
Przecznica
(Przecznica
dz. 3673,
m. Krościenko
Wyżne, dz.
362/12,737/4,
m. Targowiska)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez
nazwy
(Kamionka
dz. 794/2,
m. Łączki
Jagiellońskie)
(wody pozostałe)
wg MPHP
Młynówka
wg MPHP "bez
nazwy"
dz. 321
m. Bączal Dolny
(wody pozostałe)
wg MPHP Chlebianka
wg MPHP Olszynka
wg MPHP Czermianka
wg MPHP Jabłonka
dz. nr 489
m. Jabłonica
(wody pozostałe

ubezpieczenie na dł. potoku - 150m

x

ubezpieczenie skarp i dna - 3496 m,
ubezpieczenie skarp - 160 m

x

x

ubezpieczenie skarp i dna - 5600 m

x

x

x

ubezpieczenie skarp - 2000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp odcinkowo - 246 m
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Poz. 4055

RW2000122182899

Olszynka

wg MPHP
"Dopływ z Lisowa"
dz. 334
m. Siepietnica,
Lisów (wody
pozostałe)

RW200014218299

Ropa od Sitniczanki do
ujścia

wg MPHp
Kunowski

0+000

2+728

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+728

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 914 m

RW200062184729

Szebnianka

wg MPHP
Szebnianka

2+522

6+477

PZMiUW Rzeszów

2+522

6+477

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 3955 m

RW2000122182949

Bednarka od dopł. z
Pogorzyny do ujścia

Dębinka wg MPHP
"Dopływ spod
Bednarskich"
(wody pozostałe)

0+000

3+741

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+741

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 1699 m

RW2000122182943

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

Dąbrówka
dz. nr 1263
m. Duląbka
(wody pozostałe)

0+000

2+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+000

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 1400 m

0+000

1+320

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+320

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

4+060

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+060

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp i dna - 3900 m

wg MPHP
"Dopływ spod
Łysej Góry",
dz. nr ewid. 88
m. Pagórek
(wody pozostałe)
Pałuszka
wg MPHP "Dopływ
spod Góry
Cieklinka
dz. nr 37
m. Dzielec ,
Cieklin,
(wody pozostałe)

0+000

3+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+500

x

x

x

x

x

x

x

RW2000122182949

Bednarka od dopł. z
Pogorzyny do ujścia

RW2000122182943

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

RW2000122182943

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

Racioszka
dz. nr 8084
m. Osobnica
(wody pozostałe)

0+000

4+360

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+360

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 1800 m

RW2000142181959

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Grobla
/wg MPHP Wólka/

0+000

7+904

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+904

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 3923 m,
ubezpieczenie skarp odcinkowo - 630 m

RW2000122181929

Promnica

Dunajczyk
/wg MPHP
"Dopływ spod
Okrajek"/ ,
dz. nr 1087, 1086
m. Świerchowa
(wody pozostałe)

0+000

3+070

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+070

x

x

x

x

x

x

x

x

RW2000122181729

Szczawa

Tyśmionki
/wg MPHP
Glinczany Potok/

0+000

6+986

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+986

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 4797 m

RW200012218189

Kłopotnica

Pielgrzymski
/wg MPHP
Pachniączka/

0+000

4+998

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+998

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 2199 m

RW200012218189

Kłopotnica

wg MPHP Dobryński

0+000

4+664

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+664

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 2402 m,
ubezpieczenie odcinkowe skarp - 200 m

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Brzyska
/wg MPHP Dopływ
z Brzysk
dz. 434
m. Brzyska
(wody pozostałe)/

0+000

5+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+000

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200015218719
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RW200015218719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

RW200012226349

Lublica
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Sowinka
/wg MPHP
Bieździada
dz. nr 837, 459, 84
m. Beździedza,
292
w m. Bieździadka
(wody pozostałe)/
Sowina
/wg MPHP Lublica/

Poz. 4055

0+000

6+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+200

x

x

x

x

x

x

x

0+000

12+491

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+491

x

x

x

x

x

x

x

0+000

2+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+700

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i stopy skarpy - 6000 m

RW200012226349

Lublica

wg MPHP Kukułkowy Potok
dz. nr 140
m. Sieklówka
(wody pozostałe)

RW200012226492

Bonarówka

wg MPHP
Bonarówka

0+000

8+073

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+703

x

x

x

x

RW200015226559

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

wg MPHP - Czudec

0+000

6+614

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+614

x

x

x

x

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

wg MPHP"
Dopływ w
Rzekach"
dz. nr 996
w m. Czudec
(wody pozostałe)

0+000

6+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+780

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200015226559

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

wg MPHP
"Skrzynowski" dz.
nr 603
m. Nowa Wieś
Czudecka
(wody pozostałe)

0+000

3+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+000

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

0+000

4+200

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+200

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

0+000

4+023

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+023

x

x

x

x

x

x

x

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

0+000

3+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+800

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp i dna - 360 m,
odcinkowe ubezpieczenie skarp - 343 m

0+000

5+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+300

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp i dna odcinkowo - 550
m

ubezpieczenie dna i skarp - 1160 m ,
ubezpieczenie odcinkowo skarp - 240 m

RW200015226559

wg MPHP
Nieplanka
dz. 737/22
m. Niepla
(wody pozostałe)
wg MPHP Baranówek
dz. nr 1
m. Frysztak
(wody pozostałe)
Kobyle
/wg MPHP
"Dopływ z Zagórza
"
dz. 299/1
m. Frysztak
(wody pozostałe) /

ubezpieczenie dna i skarp - 500 m,
ubezpieczenia skarp odcinkowo - 434 m

ubezpieczenie skarp odcinkowo - 232 m

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

Łętownia
/wg MPHP
Łętowska Rzeka"
dz. 1318, 187/1,
187/2 m. Strzyżów,
Łętownia
(wody pozostałe)/

RW200012226352

Glinik

wg MPHP - Glinik

0+000

8+231

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+231

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012218549

Gogołówka

wg MPHP Gogołówka

8+723

13+391

PZMiUW Rzeszów

8+723

13+391

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226549

Gwoźnica

wg MPHP Gwoźnica

0+000

25+389

PZMiUW Rzeszów

0+000

25+389

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp - 1086 m,
ubezpieczenie skarp odcinkowo - 648 m

jaz w km 1+725
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Poz. 4055

Gwoźnica

wg MPHP Gwoździanka
dz. nr 50
m. Niebylec,
dz. nr 324
m. Gwoździanka
(wody pozostałe)

0+000

5+390

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+390

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp odcinkowo - 586 m

Gwoźnica

wg MPHP
Blizianka
dz. Nr 80, 566
m. Blizianka
(wody pozostałe)

0+000

3+240

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+240

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp odcinkowo - 160 m

RW200012226549

Gwoźnica

Jawornik
/wg MPHP
Jawornicki Potok"
dz. nr 324, 2924
m. Niebylec,
dz. nr 1423/2
m. Jawornik
Niebylecki
(wody pozostałe)/

0+000

4+500

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+200

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226389

Kopytko

wg MPHP Kopytko

0+000

12+624

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+624

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226389

Kopytko

Ruska Rzeka
/wg MPHP Ruska
Rzeka (wody
pozostałe)/

0+000

4+955

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+955

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226489

Krościenka

wg MPHP Krościenka

0+000

2+451

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+451

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226529

Pstrągówka II

Pstrągowa
/wg MPHP
Pstrągówka/

0+000

11+503

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+503

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie odcinkowe skarp - 438 m

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

wg MPHP Pstrągówka

0+000

7+531

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+531

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie odcinkowe skarp - 238 m

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

wg MPHP - "bez
nazwy"
dz. nr 950
m. Wiśniowa
(wody pozostałe)

0+000

2+700

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+700

x

x

x

x

x

x

x

x

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

wg MPHP
Kozłówek
dz. nr 375
m. Kozłówek
(wody pozostałe)

0+000

3+050

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+050

x

x

x

x

x

x

x

x

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

/"bez nazwy" /
wg MPHP
"Kamienny Potok"
dz. nr 671
m. Markuszowa
(wody pozostałe)

0+000

2+920

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+920

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

7+360

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+360

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie skarp - 740 m

0+000

13+374

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+374

x

x

x

x

x

x

x

x

ubezpieczenie dna i skarp - 6399 m

RW200012226549

RW200012226549

RW200014226399

RW200014226399

RW200014226399

RW200014226399

Wisłok od Czarnego Potoku
do Stobnicy

RW2000122263949

Różanka

"bez nazwy"
/wg MPHP
"Dopływ z
Niewodnej"
dz. nr 660, 577,
251, 184
m. Kalemina,
dz. nr 1138/1,
1138/2
m. Niewodna
(wody pozostałe)/
wg MPHP Różanka

ubezpieczenie skarp odcinkowo - 700 m

ubezpiecznie dna i skarp - 550 m
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Różanka

RW2000122263949

Różanka

RW200012226356

Stępinka

RW200012226356
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wg MPHP
"Zawadka"
dz. nr 63/2
m. Zawadka
(wody pozostałe)
"bez nazwy"
/wg MPHP
Trapówka Trapska
Rzeka
dz. nr 28
m. Tropie
(wody pozostałe)/

Poz. 4055

0+000

3+600

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+600

x

x

x

x

x

x

x

x

0+000

3+650

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+650

x

x

x

x

x

x

x

x

wg MPHP Stępinka

0+000

13+398

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+398

x

x

x

x

x

x

x

x

Stępinka

Chytrówka
dz. nr 806
m. Stępina
(wody pozostałe)

0+000

4+030

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+030

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek Kucharskich

"bez nazwy"
wg MPHP Iwierna,
dz. nr 239
m. Jaszczurowa
(wody pozostałe)

0+000

3+300

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+300

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200014226499

Stobnica od Łądzierza do
ujścia

wg MPHP Stobnica

0+000

18+471

PZMiUW Rzeszów

0+000

18+471

x

x

x

x

x

x

x

RW200012226478

Gąsiorówka

wg MPHP Gąsiorowski Potok
dz. nr 3187
m. Lutcza
(wody pozostałe)

0+000

7+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+000

x

x

x

x

x

x

x

x

RW20001222636

Szufnarówka

wg MPHP Szufnarówka

0+000

9+681

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+681

x

x

x

x

x

x

x

x

RW20001222636

Szufnarówka

wg MPHP - "bez
nazwy"
dz. nr 1974
m. Szufnarowa
(wody pozostałe)

0+000

2+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+450

x

x

x

x

x

x

x

x

RW200017227899

Rudnia

mphp - Rudnia
Rudnia

0+000

16+172

PZMiUW Rzeszów

0+000

16+172

x

x

x

x

x

x

14 stopni,
umocnienie skarp obustronne - 11270 m

RW200017227899

Rudnia

mphp - Głęboka
Jeżówka (Głęboka)

0+000

11+289

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+289

x

x

x

x

x

x

6 stopni,
umocnienie skarp obustronne - 11289 m

RW200017227899

Rudnia

mphp - Kubalówka
Kowale

0+000

7+784

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+784

x

x

x

x

6 stopni,
umocnienie skarp obustronne - 7784 m,

RW200017227899

Rudnia

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr
3

0+000

1+745

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+745

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 1745 m

RW200017227899

Rudnia

mphp - Dopł. s
Łętowni Groble
(Kanał A)

0+000

3+638

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+638

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 3638 m,

RW200017227899

Rudnia

0+000

2+911

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+911

x

x

x

x

opaska 2x2911 m,

RW200017227899

Rudnia

0+000

2+547

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+547

x

x

x

x

opaska 2x2547 m,

RW200017227899

Rudnia

0+000

8+244

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+244

x

x

x

x

1 stopień,
opaska 2x8244m

RW200017227899

Rudnia

0+000

6+452

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+452

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 6452 m,

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr
2
mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr
4
mphp - Dopływ
spod Jaty Okolisko
mphp - brak nzwy
Doprowadzalnik Nr
1

ubezpieczenie odcinkowe skarp i dna - 560 m

stopnie wodne - 9 szt.,
ubezpieczenie skarp - 5800 m

jaz w km 15+443

ubezpieczenie dna i skarp - 1500 m,
ubezpieczenie skarp odcinkowo - 436 m

3 jazy

1 jaz
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Poz. 4055

RW200017227899

Rudnia

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik
Ruda

0+000

2+291

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+291

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 2291 m,

RW200017227899

Rudnia

mphp - Ruda
Niedźwiedź

0+000

6+211

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+211

x

x

x

x

1 stopień,
umocnienie skarp obustronne - 6211 m,

1 jaz

RW200017227899

Rudnia

mphp - Kanał
Narciański Jesionna
(wody pozostałe)

0+000

4+830

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+830

x

x

x

x

RW20001722929

Barcówka

mphp - Barcówka
Barcówka

0+000

29+043

PZMiUW Rzeszów

0+000

29+043

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 19922 m

3 jazy, 1 zastawka

RW20001722929

Barcówka

mphp - brak nazwy
kanał Stary Kanał

0+000

4+055

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+055

x

x

x

RW20001722912

Stróżanka

mphp - Stróżanka
Sróżanka

0+000

15+788

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+788

x

x

x

RW20001722912

Stróżanka

mphp - brak nazwy
Małki (wody
pozostałe)

0+000

3+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+450

x

x

x

RW200017219898

Sanna

mphp - Sanna
Sanna 2

4+702

10+080

PZMiUW Rzeszów

4+702

10+080

x

x

x

x

RW200017219889

Osa

mphp - Osa
Osa

0+000

11+082

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+082

x

x

x

x

RW2000172312

Rzeka Strachocka

mphp - Strachocka
Strachodzka

0+000

15+164

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+164

x

x

x

RW20001723154

Dopł. z Chwałowic

mphp - Dopływ z
Chwałowic
Kanał A

0+000

10+628

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+628

x

x

RW2000192329

Sanna od Stanianki do
ujścia

mphp- Sanna
Sanna

13+880

42+544

PZMiUW Rzeszów

13+880

42+544

x

RW2000623249

Karasiówka

mphp - Karasiówka
Karasiówka

10+000

25+200

PZMiUW Rzeszów

10+000

25+200

RW2000172276

Kłysz

mphp - Kłysz
Kłyż

0+000

4+007

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW20001722754

Kanał S-2

0+000

6+389

PZMiUW Rzeszów

RW20002122779

San od Złotej do Rudni

0+000

4+840

RW200017229169

Chodcza

mphp - Chodcza
Chodźca

0+000

RW200017229329

Pyszenka

mphp - Pyszenka
Pyszanka

RW200017229329

Pyszenka

RW20001722889

RW20001722892

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 4055 m,

x

x

umocnienie skarp obustronne - 12499 m,

x

x

umocnienie skarp obustronne - 4625 m,

1 stopień,
umocnienie skarp obustronne - 11082 m,

prawy wał dł. 1291 m

x

umocnienie skarp obustronne - 15164 m,

prawy wał dł. 5052 m,
lewy wał dł. 5560 m,

x

x

umocnienie skarp obustronne - 10628 m,

przepompownia Janiszów

x

x

x

x

x

x

x

2 stopnie,
umocnienie skarp obustronne - 3019 m,

4+007

x

x

x

x

3 stopnie,
umocnienie skarp obustronne - 4007 m,

0+000

6+389

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 6389 m,

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+840

x

x

x

10+549

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+549

x

x

x

0+000

12+292

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+292

x

x

x

mphp - Zgoda
Zdoga
(wody pozostałe)

0+000

4+016

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+016

x

x

x

x

Kurzynka

mphp - Kurzynka
Kurzynka

0+000

17+455

PZMiUW Rzeszów

0+000

17+455

x

x

x

x

Dopł. spod Dyjaków

mphp - Dopływ
spod Dyjaków
Ruda Tanewska

0+000

8+692

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+692

x

x

x

x

mphp - Kanał S2
Rzeka S2
mphp - Dopływ
spod Kamionk
Średniej Kanał P
III

x

x

x

1 jaz w km 31+489 zbiornik
"bez nazwy"

x

10 stopni,
umocnienie skarp obustronne - 7988 m,

3 zastawki

x

10 stopni,
umocnienie skarp obustronne - 12292 m,

1 zastawka

x

11 stopni,
umocnienie skarp obustronne - 14686 m,

3 jazy

umocnienie skarp obustronne - 6083 m,

1 jaz

x

x

1 zastawka

x
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RW200017228769

Borowina

mphp - Borowina
Borowina

0+000

7+862

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+862

RW200017228769

Borowina

mphp - Brzezina
Brzezina

0+000

7+062

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+062

RW200019229499

Bukowa od Rakowej do
ujścia

mphp - Bukowa
Bukowa

0+000

17+554

PZMiUW Rzeszów

0+000

17+554

RW200017229489

Gilówka

mphp - Gilówka
Gilówka

0+000

21+858

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW200017229489

Gilówka

mphp - Strumień
Strumień

0+000

7+358

PZMiUW Rzeszów

RW200017229489

Gilówka

mphp - Dopływ
spod Mul
kanał Szyperki

0+000

6+045

RW20001722969

Łukawica

mphp - Łukawica
Łukawica

0+000

RW20001722969

Łukawica

mphp - Dębowiec
Dębowiec

RW20001722989

Jodłówka

RW20001722989

Poz. 4055

x

x

x

x

2 stopnie,
umocnienie skarp obustronne - 1269 m,

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 4179 m,

x

x

x

x

4 stopnie,
umocnienie skarp obustronne - 5000 m,

21+858

x

x

x

x

3 stopnie,
umocnienie skarp obustronne - 21858 m,

4 jazy

0+000

7+358

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 7358 m,

2 zastawki

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+045

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 6045 m,

18+677

PZMiUW Rzeszów

0+000

18+677

x

x

x

x

0+000

10+857

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+857

x

x

x

x

mphp - Jodłówka
Jodłówka

0+000

3+969

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+969

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 3969 m,

Jodłówka

mphp - Złodziejka
Złodziejka

0+000

12+795

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+795

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 5256 m,

RW20001722794

Potok Strug

mphp - Potok Strug
Struga

0+000

3+344

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+344

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 2928 m,

1 zastawka

RW200017219869

Branna

mphp - Dopływ z
Korabiny
Łęgowisko

0+000

7+570

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+570

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 7570 m,

4 zastawki

RW200017219852

Grochalka

mphp - Grochalka
Filipka

0+000

3+785

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+785

x

x

x

x

1 stopień,
umocnienie skarp obustronne - 2685 m,

RW20001922869

Łada od Osy do ujścia z
Czarną Ładą od Braszczki

mphp - Łada
Łada

0+000

4+841

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+841

x

x

x

x

Dopł. spod Bielin

mphp - Dopływ
spod Bielin
Jaruga
(wody pozostałe)

0+000

5+143

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+143

x

x

x

x

RW20001722792

Babulówka

Babulówka

9+417

33+144

PZMiUW Rzeszów

9+417

33+144

RW200017219299

Babulówka

DymitrowskoMłodochowski
(Kanał
Młodochowski)

2+190

15+145

PZMiUW Rzeszów

2+190

RW200017219299

Babulówka

Złoty Potok

0+000

6+863

PZMiUW Rzeszów

RW200017219299

Babulówka

0+000

16+947

0+000

16+947

RW200017219299

x

x

x

x

x

x

x

15+145

x

x

x

0+000

6+863

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

14+586

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

15+226

16+947

x

x

x

stopnie 6 szt
umocnienie skarp obustronnie - 18137 m

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 6863 m

Przepust z piętrzeniem w km
5+156

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 16243 m

lewy wał-2608 m prawy
wał-1547 m

(Potok)
Babulówka

Potok Rów
(Potok)

lewy wał 12723 m prawy
wał-12700 m
Przepusty z piętrzeniem 2sztw km 26+371, 27+875
Zastawka w km 29+826
Jaz w km 24+230

umocnienie skarp obustronnie - 12955 m

Potok Rów

RW200017219299

1 jaz,
prawy wał - 3793 m,
lewy wał - 2588 m,

umocnienie skarp obustronnie - 16243 m
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Babulówka

JaślańskoChorzelowski
(Kanał Jaślańsko
Chorzelowski)

RW2000262191149

Kanał Chorzelowski

Chorzelowski
(Kanał
Chorzelowski)

0+000

21+122

PZMiUW Rzeszów

0+000

21+122

RW20001921895

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Rzochowski
Główny
(Dopływ z
Rzochowa)

0+000

4+380

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+380

RW200017219299

0+000

8+539

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+539

x

x

Poz. 4055

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 8539 m

jaz w km 1+ 141,
przepust z piętrzeniem5+858

x

umocnienie skarp obustronnie - 20505 m

lewy wał-2160 m
zastawki 2szt- w km 15+233,
16+730
przepust z piętrzeniem w km
19+921

x

umocnienie skarp obustronnie - 3983 m

zastawki 2 szt- w km 3+520,
4+380

zastawki 4 szt w km 3+291,
3+717, 3+946, 4+541,
jaz 2szt- w km - 0+820,
5+573

x

RW200017218949

Kanał Białoborski

Ruda

0+000

9+074

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+074

x

x

x

stopień 1szt,
umocnienie skarp obustronnie - 6920 m

RW200017218949

Kanał Białoborski

Blizna
(Kanał Białoborski)

0+000

6+370

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+370

x

x

x

stopień 1szt,
umocnienie skarp obustronnie - 6370 m

zastawki 3szt w km 0+650,
1+058, 4+008

RW200017218949

Kanał Białoborski

Grądzki
(Kanał Grądzki)

0+000

4+840

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+840

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 2764 m

jaz w km 0+757,
zastawki 2 szt- w km 1+568,
2+725

RW200017218929

Tuszymka

Tuszymka Duża
(Tuszymka)

0+000

3+147

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+147

x

RW200017218929

Tuszymka

Tuszymka Duża
(Tuszymka)

32+435

36+499

PZMiUW Rzeszów

32+435

36+499

umocnienie skarp obustronnie - 4064 m

zastawki 4 szt w km 32+449,
32+907, 33+689, 34+820

RW2000172189899

Stary Breń

Stary Breń
(Breń)

0+000

26+768

PZMiUW Rzeszów

0+000

26+768

umocnienie skarp obustronnie - 26768 m

lewy wał-15234 m
prawy wał-13397 m
pompownia w km 19+616,
jaz w km 19+632,

RW2000172189899

Stary Breń

Łukawiec

0+000

13+315

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+315

RW2000172189899

Stary Breń

Stara Wiśnia
(Wiśnia)

0+000

14+345

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW2000172189899

Stary Breń

KawęczyńskoWampierzowski
(Kanał
KawęczyńskoWampierzowski)

0+000

6+357

PZMiUW Rzeszów

RW2000172189899

Stary Breń

Brnik

0+000

12+591

RW200017218969

Potok Kiełkowski

Kiełkowski
(potok Kiełkowski)

0+000

RW200019217499

Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia

Nowy Breń
(Breń)

RW200019217499

Breń - Żabnica od Żymanki
do ujścia

RW200017217469

Zgórska Rzeka

x

x

x

x

x

x

14+345

x

x

x

0+000

6+357

x

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+591

x

x

x

13+555

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+555

x

x

x

0+000

1+403

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+403

Nowy Breń
(Breń)

2+707

11+607

PZMiUW Rzeszów

2+707

11+607

Zgórsko
(Zgórska Rzeka)

0+000

26+458

PZMiUW Rzeszów

0+000

26+458

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 13315 m

zastawka 5szt- w km 3+166,
3+723, 5+246, 7+621, 8+196

x

umocnienie skarp obustronnie - 14345 m

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 6357 m

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 12591 m

zastawka w km 4+239,
przepusty z piętrzeniem 2 szt
w km 4+819, 10+236

x

umocnienie skarp obustronnie - 5086 m

zastawka w km 2+746

x

umocnienie skarp obustronnie - 10303 m

lewy wał-9430 m,
prawy wał-10582 m

x

umocnienie skarp obustronnie - 10303 m

lewy wał-9430 m,
prawy wał-10582 m

stopnie - 6 szt,
progi - 3 szt,
umocnienie skarp obustronnie - 17990 m

lewy wał-8127 m
prawy wał-7345 m
Jaz w km 10+976.

x

x

x

x

x
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RW200017217469

Zgórska Rzeka

Wadowicki
(Kanał Wadowicki)

0+000

3+947

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+947

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 3947 m

prawy wał - 2563 m
Przepust z piętrzeniem w km
0+184

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Jamnica

0+000

20+992

PZMiUW Rzeszów

0+000

20+992

x

x

x

x

x

stopnie - 6 szt
umocnienie skarp obustronnie - 12851 m

lewy wał-5574 m prawy
wał-5504 m

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Kanał A
(Bez Nazwy)

0+000

1+734

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+734

x

x

x

x

stopnie 1 szt,
umocnienie skarp obustronnie- 1609 m

pompownia w km 0+042

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Kanał A-1
(Bez Nazwy)

0+000

0+640

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+640

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 640 m

RW200017217469

Zgórska Rzeka

J-4
(Dopływ spod Pnia)

0+000

6+623

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+623

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 6623 m

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Partyński
(Potok Partyński)

0+000

7+990

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+990

x

x

x

x

x

stopnie - 1szt
umocnienie skarp obustronnie - 7990 m

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Dąbrówka
(Zgórska Rzeka)

0+000

7+565

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+269

x

x

x

x

x

stopnie - 4szt
umocnienie skarp obustronnie - 1296 m

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Śnieżka
(Słomka)

0+000

3+598

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+598

x

x

x

x

stopnie - 1szt
umocnienie skarp obustronnie - 3598 m

RW200017217449

Upust

Upust

0+000

1+122

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+122

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie- 1122 m

RW200017217449

Upust

Łoś

1+590

3+013

PZMiUW Rzeszów

1+590

3+013

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 1423 m

RW200017217449

Upust

Dęba
(Dęba i Dopływ w
Dąbowcu)

5+930

14+583

PZMiUW Rzeszów

5+930

14+583

x

x

x

x

x

stopnie - 5 szt,
umocnienie skarp obustronnie - 8653 m

RW20002621748

Rybnica

Rybnica Stara
(Rybnica)

0+000

5+234

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+234

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 5234 m

RW200017219852

Grochalka

Filipka
(Grochalka)

0+000

4+843

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+843

x

x

x

x

RW200017219829

Łęg do Turka

Turka

0+000

9+241

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+241

x

x

x

x

RW2000172198549

Murynia

Murynia

0+000

15+351

PZMiUW Rzeszów

0+000

15+351

x

x

x

PLRW2000172198432

Przyrwa do Dąbrówki

Przyrwa Nil
(Przyrwa)

0+000

34+671

PZMiUW Rzeszów

0+000

34+671

x

x

x

x

x

x

stopień - 2 szt.
umocnienie skarp obustronnie - 6893 m

RW200017219848

Olszówka

Olszówka

0+000

8+257

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+257

x

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 3225 m

zastawka 3 szt. w km 6+830,
7+188, 7+877

RW2000122182899

Olszynka

Olszynka
(Olszowiec)

0+000

8+979

PZMiUW Rzeszów

0+000

8+979

x

x

x

x

x

stopień - 25 szt.
umocnienie skarp obustronnie - 6636 m

zastawka 3 szt. w km 7+675,
7+929, 8+515

RW2000172198432

Przywra do Dąbrówki

Górnianka

0+000

6+967

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+967

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronnie - 5862 m

przepust z piętrzeniem 3 szt.
w km 4+437, 5+069, 5+391,
jaz w km 2+436

RW200017219844

Dopływ spod Hadykówki

Konotopa

0+000

10+197

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+197

x

x

x

x

x

stopień - 3 szt.
umocnienie sakrp obustronnie - 6742 m

RW2000172198432

Przywra do Dąbrówki

Świerczówka

0+000

12+795

PZMiUW Rzeszów

0+000

12+795

x

x

x

x

x

stopień - 23 szt.
umocnienie skarp obustronnie - 12510 m

x

x

x

stopień - 1 szt.
umocnienie skarp obustronnie - 2940 m

x

stopień - 22 szt.
umocnienie skarp obustrronie - 7939 m

lewy wał - 920 m
prawy wał - 1125 m

przepust z piętrzeniem w km
14+316

zastawka 3 szt. w km 1+357,
2+218, 2+776

stopień - 10 szt.
umocnienie skarp obustronnie - 7532 m

jaz 2 szt. w km 2+975, 4+415
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RW2000172198432

Przywra do Dąbrówki

Trześniówka
Kolbuszowska
(Trześniówka)

0+000

6+071

PZMiUW Rzeszów

0+000

6+071

x

RW200017219669
RW200017219634

Dąbrówka
Trześniówka do Karolówki

Dęba
Smarkata

11+556
4+604

19+667
17+293

PZMiUW Rzeszów
PZMiUW Rzeszów

11+556
4+604

19+667
17+293

x
x

RW200017219898

Sanna

mphp - Sanna
Sanna 2

0+000

4+702

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+702

x

x

x

RW2000172198949

Strug

mphp - Strug
Strug

0+000

11+390

PZMiUW Rzeszów

0+000

11+390

x

x

x

RW2000172198949

Strug

mphp - Orlisko
Orlisko

0+000

10+749

PZMiUW Rzeszów

0+000

10+749

x

x

x

x

RW2000172198949

Strug

mphp - bez nazwy
Strug-Orlisko

0+000

1+739

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+739

x

x

RW2000172198769

Miętus

mphp - Miętus
Miętus

0+000

9+061

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+061

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 9061 m

RW200017219689

Żupawka

mphp - Kanał
Żupawka-Miętus
Żupawka-Miętus

0+000

4+750

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+750

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 4750 m

RW200017219689

Żupawka

mphp- Czarny
Kanał
Klonów

0+000

3+342

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+342

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 3342 m

RW200017219874

Kanał Łęg-Klewiec

mphp - Kanał ŁęgKlewiec
Doprowadzalnik
Łęg-Klewiec

0+000

7+670

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+670

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 7670 m

wał prawy - 7644 m,
wał lewy - 7650 m,
jaz w km 0+366, 5+561

umocnienie skarp obustronne - 17800 m

wał prawy - 4192 m,
wał lewy - 3980 m
jaz w km 2+622,
wał Suchego Zbiornika 5688
m

umocnienie skarp obustronne - 3233 m

wał prawy - 3183 m,
wał lewy - 3188 m

RW200017219689

Żupawka

mphp - Żupawka
Żupawka

0+000

17+800

PZMiUW Rzeszów

0+000

17+800

RW200017219689

Żupawka

mphp - Strug
Kanał "P"

0+000

3+233

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+233

RW200017219669

Dąbrówka

0+000

3+325

PZMiUW Rzeszów

0+000

3+325

RW2000172196729

Mokrzyszówka

mphp - Graniczny I
Graniczny I
mphp Mokrzyszówka
Mokrzyszówka

0+000

13+596

PZMiUW Rzeszów

0+000

13+596

RW200017219669

Dąbrówka

0+000

12+000

PZMiUW Rzeszów

0+000

RW200017219669

Dąbrówka

0+000

8+721

PZMiUW Rzeszów

RW200017219669

Dąbrówka

0+000

7+481

RW200017219669

Dąbrówka

0+000

RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219634

Trześniówka do Karolówki

RW200017219299

RW20001221485749

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12+000

x

x

x

0+000

8+721

x

x

PZMiUW Rzeszów

0+000

7+481

x

5+282

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+282

0+000

2+731

PZMiUW Rzeszów

0+000

0+000

11+556

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+597

mphp - Smarkata
Smarkata

0+000

Babulówka

mphp - Babulówka
Babulówka

Siedliszczanka

mphp Siedleszczanka
Siedleszczanka

stopień - 10 szt.
umocnienie skarp obustronnie - 5337 m

zastawka w km 1+066
przepust z piętrzeniem w km
5+272

x
x

x

x

(wg. mphp Stawidza)
Stawidza
mphp - Żupawka
Dąbrówka
ŻupawkaDąbrówka
mphp - Klewiec
Klewiec
mphp - Graniczny
II
Graniczny II
mphp - Dęba,
Bystrzyk
Dęba
mphp - Dęba
Bystrzyk

x

x

x

(wg. mphp Dąbrówka)
Dąbrówka

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 4702 m

x

umocnienie skarp obustronne - 11390 m

przepompownia Gorzyce

x

umocnienie skarp obustronne - 10749 m

jaz w km 1+603

umocnienie skarp obustronne - 1739 m

x

przepompownia Zabrnie

x

umocnienie skarp obustronne - 3325 m

x

umocnienie skarp obustronne - 13596 m

wał prawy - 5309 m,
wał lewy - 6569 m

x

x

umocnienie skarp obustronne - 12000 m

wał prawy - 1000 m,
wał lewy - 970 m
jaz w km 5+447, 8+421

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 8721 m

jaz w km 2+394

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 7481 m

wał prawy - 4861 m,
wał lewy - 5761 m
jaz w km 6+142

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 5382 m

2+731

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 2731 m

0+000

11+556

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 11556 m

PZMiUW Rzeszów

0+000

5+597

x

x

x

x

4+604

PZMiUW Rzeszów

0+000

4+604

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 4604 m

wał prawy - 519 m,
wał lewy - 507 m

0+000

9+417

PZMiUW Rzeszów

0+000

9+417

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 6267 m

wał prawy - 6450 m,
wał lewy - 6506 m

0+000

1+450

PZMiUW Rzeszów

0+000

1+450

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 1450 m

przepompownia
Siedleszczany

x

jaz w km 2+497

umocnienie skarp obustronne - 5597 m
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RW200017219299

Babulówka

mphp - Kanał
Młodochowski
DymitrowskoMłodochowski

PLRW20001922869

Łada od Osy do ujścia z
Czarną Ładą od Braszczki

BIAŁA ŁADA

– 313 –

Poz. 4055

0+000

2+190

PZMiUW Rzeszów

0+000

2+190

x

x

x

0+000

49+570

WZMiUW Lublin

0+000

11+750

x

x

x

x

x

x

x

umocnienie skarp obustronne - 2190 m

x

zastawka żelbet.47+110;stop.bet.
Km:34+670;35+590;36+250;37+170;37+570
;41+310;42+770;

wał prawy - 502 m,
wał lewy - 865 m
przepompownia

przepompownia
będąca w
utrzymaniu
UMiG Baranów
Sandomierski

art.22 ust 1b ustawy Prawo wodne. Utrzymywanie wód jest realizowane przez:
pkt1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno ora zbrzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
pkt5) zasypywanie wyrw w brzegach idnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
pkt6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
pkt7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a) budowli regulacyjnych;
b) urządzeń wodnych;
pkt8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych
Zagrożenia swobodnego spływu wód i przejścia lodu:
I.erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów,
dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne,itp.) a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegoweji spływających z wodą lub kierujących nurt w „nieodpowiednim” kierunku,)
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dl amostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowy regulacyjnej, budynkom mieszkalnymi gospodarczym, mostom,
przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, siecienergetyczne, itp.)
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np.palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych
budowli i urządzeń powodując przetamowania ora zzagrożenie dla stateczności urządzeń);
VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami Prawa wodnego lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
Definicja budowli regulacyjnych i pozostałych urządzeń istotnych dla zarządzania wodami
Na potrzeby opracowania planu utrzymania wód w tym inwentaryzacji budowli regulacyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych i stotnych dla zarządzania wodami:
-Budowlę regulacyjną stanowi obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, którego wykonanie lub przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.Dodatkowo kryterium decydującym o tym, że budowla
regulacyjna, spełniająca wspomniane kryterium wynikające z Prawa budowlanego, jest istotna dla zarządzania wodami przyjmuje się jej wykorzystanie dla kształtowania przepływu dla szczególnego korzystania z wód (np. uprawianie żeglugi –
w tym prowadzenie zimowej akcji lodołamania, zapewnienie właściwych warunków dla ujęć wody lub realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. W szczególności budowlami regulacyjnymi i istotnymi dla zarządzania
wodami są ostrogi, tamy poprzeczne kierownice itp.
Budowli regulacyjnych nie stanowią między innymi budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz z śluzami,
jazem itd.
-Pozostałe urządzenia wodne istotne dla zarządzania wodami stanowią budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy, wrota przeciwpowodziowe), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np.
wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz ze śluzami, jazem, elektrownią wodną,itd.Wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę ludzi, przemysłu i rolnictwa. Pozostałe urządzenia wodne i ubezpieczenia brzegów, w tym także zapory
przeciwrumowiskowe, o ile nie stanowią infrastruktury istotnej dla zarządzania wodami,są niezbędne dla utrzymania parametrów koryt i zabezpieczenia brzegów i dna przed erozją.
Nazewnictwo rzek
W piewszej kolejności nazwy rzek przyjmuje się zgodnie zobowiązującym wykazem wód płynących opublikowanych przez powołaną przy Ministrze Adminsitracji i Cyfryzacji Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych
"Nazewnoctwo Geograficzne Polski... Hydronimy Część1. Wody płynące, źródła, wodospady". W dalszej kolejności podstawą stosowania nazewnictwa wód płynących jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r. Ostatecznie przyjmuje się
stosowanie nazw lokalnych.
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Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 43/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1B USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. PRAWO WODNE
Wykaz działań utrzymaniowych wraz z uzasadnieniem, w zakresie działań 1, 2, 3, 4

Plan utrzymania wód - wykaz planowanych działań

Wody w zlewni JCW

Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]

Uwarunkowania wynikające z obecności obszarów chronionych

1

PLRW200019226
99

2

4

5

6

Wisłok od Starego Wisłoka do
ujścia

Wisłok

0+000

47+570
(41+000)

x

7

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

8

285

9

x

Uzasadnienie
konieczności
Szacunko
realizacji robót wy koszt
z
planowan
uwzględnieniem
ych
spodziewanych
działań
efektów ich
/ tys. zł. /
realizacji

10

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

11

30

Uzasadnienie
konieczności
realizacji robót z
uwzględnieniem
spodziewanych
efektów ich
realizacji

Szacunko
wy koszt
planowan
ych
działań
/ tys. zł. /

4 usuwanie przeszkód

do

Nazwa

Uzasadnienie
konieczności
Szacunko
realizacji robót wy koszt
z
planowan
uwzględnieniem
ych
spodziewanych
działań
efektów ich
/ tys. zł. /
realizacji

3 usuwanie drzew i krzewów

od

Nazwa Jednolitych Części Wód
(JCW)_DP

2 usuwanie roślin pływających i
korzeniących się w dnie

Krajowy Kod
Jednolitych
Części Wód (
JCW)

1 wykaszannie roślin z dna i
brzegów

kilometraż

12

13

14

1
5

16

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

257

Uzasadnienie
konieczności
Szacunko
realizacji robót wy koszt
z
planowan
uwzględnieniem
ych
spodziewanych
działań
efektów ich
/ tys. zł. /
realizacji

17

120

parki
krajobrazowe

obszary chronionego
krajobrazu

obszary Natura
2000 i rezerwaty
przyrody

18

19

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Zmysłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200019226
739

PLRW200019226
739

Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka

Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka

– 315 –

Wisłok

Wisłok

47+570
(41+00
0)

67+800
(58+60
0)

67+800
(58+600)

73+590
(63+700)

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

123

36

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

12

15

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

85

95

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15
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PLRW200002265
79

PLRW200015226
559

zb. Rzeszów

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

– 316 –

Wisłok

Wisłok

73+590
(63+70
0)

77+070
(67+32
0)

77+070
(67+320)

107+010
(95+500)

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

13

108

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

30

15

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

190

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

600

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200014226
399

PLRW200019218
99

PLRW200019218
99

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

Wisłoka od pot. Kiełkowskiego
do ujścia

Wisłoka od pot. Kiełkowskiego
do ujścia

– 317 –

Wisłok

Wisłoka

Wisłoka

107+01
0
(95+50
0)

1+000
(1+000
)

7+390
(7+390
)

129+000
(116+000)

3+000
(3+000)

8+946
( 8+946 )

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

81

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

30

Poz. 4055

x

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

250

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019218
99

PLRW200019218
99

PLRW200019218
95

Wisłoka od pot. Kiełkowskiego
do ujścia

Wisłoka od pot. Kiełkowskiego
do ujścia

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

– 318 –

Wisłoka

Wisłoka

Wisłoka

11+380
(11+38
0)

15+000
(15+00
0)

27+800
(27+20
0)

14+400
( 14+400 )

25+442
( 25+000 )

30+650
(30+138)

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zarastania
brzegów
roślinnością
wysoką.

75

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

90

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019218
95

PLRW200019218
771

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka od pot. Chotowskiego do
Rzeki

– 319 –

Wisłoka

Wisłoka

34+250
(33+73
5)

48+450
(47+72
6)

45+120
(44+400)

56+100
(54+985)

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019218
771

PLRW200012218
749

PLRW200015218
719

Wisłoka od pot. Chotowskiego do
Rzeki

Ostra

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

– 320 –

Wisłoka

Potok Ostra

Wisłoka

56+100
(54+98
5)

0+000
(
0+000
)

68+030
(
65+100
)

64+400
( 62+756 )

11+277
(11+000 )

72+750
(69+590 )

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zarastania
brzegów
roślinnością
wysoką.

15

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015218
719

PLRW200015218
719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

– 321 –

Wisłoka

Wisłoka

72+800
(69+40
0)

82+000
(77+70
0)

82+000
(77+700 )

97+300
( 92+630 )

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
589

PLRW200012218
589

PLRW200012218
569

Jodłówka

Jodłówka

Kamienica

Potok
Jodłówka

Potok
Wolanka

potok
Kamienica

– 322 –

0+000
(
0+000
)

0+000
(
0+000
)

0+000

16+461
(16+461 )

14+514
(14+514 )

18+258

Poz. 4055

x

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
569

PLRW200015218
719

Kamienica

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

potok
Kamionka

potok Izwinka

– 323 –

0+000
(
0+000
)

0+000
(0+000
)

8+740
( 8+740 )

8+300
(8+300)

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015218
719

PLRW200015218
719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

– 324 –

potok
Gołęczynka

Wisłoka

0+000
(0+000
)

111+00
0
(105+1
00)

3+600
( 3+600 )

97+500
(92+800)

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zarastania
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Poz. 4055

x

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawania
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów.

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

40

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200014218
199

RW20001421819
59

Wisłoka od Dębownicy do Ropy

Wisłoka od Ryja do Dębownicy

– 325 –

Wisłoka

Wisłoka

116+10
0
(109+8
00)

139+25
0
(131+6
00)

111+000
(105+100)

116+100
(109+800)

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (67% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

60

80

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
153

PLRW200014218
153

Wisłoka od Reszówki do Ryja

Wisłoka od Reszówki do Ryja

– 326 –

Wisłoka

Wisłoka

147+40
0
(139+3
50)

156+90
0
(148+5
00)

139+250
(131+600)

149+200
(141+350)

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

20

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

20

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji
Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
1334

PLRW200012218
1334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka do Reszówki

– 327 –

Wisłoka

Wisłoka

159+40
0
(150+8
00)

173+11
8
(163+6
00)

156+900
(148+500)

163+800
(154+800)

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

10

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji
Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200012218
529

PLRW200014218
199

Bieździada

Wisłoka od Dębownicy do Ropy

Bieździada
(Liczkówka)

Bez Nazwy
(rec.Wisłoki,
nr 1147)

– 328 –

0+000

0+000

10+400

3+400

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (67% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

30

3

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

12

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200014218
199

PLRW200012218
1969

Wisłoka od Dębownicy do Ropy

Dębownica

Majscowski

Dębownica
(Iwinka)

– 329 –

0+000

0+000

3+200

7+800

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (67% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

3

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
1929

PLRW200012218
189

Promnica

Kłopotnica

Promnica

Kłopotnica

– 330 –

0+000

0+000

6+500

11+760

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

15

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

40

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
189

PLRW200012218
1729

Kłopotnica

Szczawa

Potasówka

Szczawa

– 331 –

0+000

0+000

1+350

12+400

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

3

60

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
169

PLRW200012218
169

Iwielka

Iwielka

– 332 –

Iwielka

Łęcki Potok
(Równia)

0+000

0+000

18+500

9+300

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

50

25

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
169

PLRW200012218
169

Iwielka

Iwielka

– 333 –

pot. Chyrowa

Łaziska

0+000

0+000

4+200

5+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

3

3

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
1589

RW20001421819
59

Niegłoszcz

Wisłoka od Ryja do Dębownicy

Niegłoszcz

Brzezówka

– 334 –

0+000

0+000

10+500

3+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

15

3

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
1549

PLRW200014218
153

Ryj

Wisłoka od Reszówki do Ryja

– 335 –

Ryj

Klucz

0+000

0+000

6+500

2+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

10

1

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

3

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
1529

PLRW200012218
1529

PLRW200012218
149

Kaczalnik

Kaczalnik

Wilsznia

– 336 –

Kaczalnik

Myscówka
(Dopływ spod
góry Dania)

Wilsznia

0+000

0+000

1+850

5+000

5+500

7+400

x

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

3

3

15

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

10

5

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH 180014 na rzece
Wilsznia 4-7,4 km
działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
149

Wilsznia

pot. Hucianka

– 337 –

0+000

1+950

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

1

Poz. 4055

x

erozji

erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

x

powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO (przedmiot
ochrony Pionierska
roślinność na
kamieńcach górskich
potoków); należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki
(przedmiot ochrony
Brzanka) ; należy
powstrzymać się od
działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony
(przedmiot ochrony
Biegacz
urozmaicony)

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
149

Wilsznia

Olchowczyk

– 338 –

0+000

2+800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

1

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH 180014 na rzece
Olchowczyk 0-2 km
działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
149

PLRW200012218
136

Wilsznia

Krempna

Bez Nazwy
(rec. Wilszni)

Krempna

– 339 –

0+000

0+000

0+295

1+950

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

0,5

1

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

1

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
153

PLRW200014218
153

Wisłoka od Reszówki do Ryja

Wisłoka od Reszówki do Ryja

Kiczera
(Dopływ spod
góry Kolanin)

Rzeszówka

– 340 –

0+000

1+060

2+400

4+600

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

2

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
1334

PLRW200012218
1334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka do Reszówki

– 341 –

Świerzówka

Ryjak

0+000

5+950

4+500

10+200

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

10

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
1334

PLRW200012218
449

Wisłoka do Reszówki

Jasiołka do Panny

– 342 –

Zawoja

Jasiołka

0+000

81+216
(78+00
0)

12+100

52+040
(50+000)

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

3

36

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

28

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH180011 należy
powstrzymać się od
prowadzenia
wszelkich prac na
rzece Jasiołka 50 53,5 km
naruszających
siedlisko 3220, prace
te wykonywać
jedynie w
bezpośrednim
sąsiedztwie mostów
oraz terenów
zabudowanych (w
odległości do 100 m),
a także w sytuacji
zagrożenia
bezpieczeństwa
powszechnego.Należ
y powstrzymać się od
prac naruszających
areał i cechy siedliska
91E0; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i
zwierząt.prace
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe wykonywać
jedynie w
bezpośrednim
sąsiedztwie mostów
oraz terenów
zabudowanych (w
odległości do 100 m),
a także w sytuacji
zagrożenia
bezpieczeństwa
powszechnego Ze
względu na obszar

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 343 –

Poz. 4055
PLH 180014 na rzece
Jasiołka 50-59,5 km
oraz 67,5-81,216 km
działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO;należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421845
99

PLRW200014218
499

Jasiołka od Panny do Chlebianki

Jasiołka od Chlebianki do ujścia

– 344 –

Jasiołka

Jasiołka

52+040
(50+00
0)

17+640
(17+10
0)

17+640
(17+100)

0+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

36

47

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

28

36

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH180011 należy
powstrzymać się od
prowadzenia
wszelkich prac na
rzece Jasiołka 18,5 50 km naruszających
siedlisko 3220, prace
te wykonywać
jedynie w
bezpośrednim
sąsiedztwie mostów
oraz terenów
zabudowanych (w
odległości do 100 m),
a także w sytuacji
zagrożenia
bezpieczeństwa
powszechnego.
Należy powstrzymać
się od prac
naruszających areał i
cechy siedliska 91E0;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i
zwierząt.prace
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe wykonywać
jedynie w
bezpośrednim
sąsiedztwie mostów
oraz terenów
zabudowanych (w
odległości do 100 m),
a także w sytuacji
zagrożenia
bezpieczeństwa
powszechnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 345 –

Poz. 4055
przed skutkami
erozji

PLRW200012218
492

Warzycki

Warzycki

0+000

7+029
(7+300)

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

96

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

66

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

14

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
489

PLRW200012218
4589

Czarny Potok

Bóbrka

– 346 –

Czarny

Boberka
(Bóbrka)

0+000

0+000

11+303
(12+000)

9+067

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

36

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

30

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

28

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji
Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421845
99

RW20001221845
49

Jasiołka od Panny do Chlebianki

Jasionka

Moczarka

Jasionka

– 347 –

0+000

0+000

11+303
(12+000)

10+000
7+468

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

10

15

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

14

14

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji
Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421845
99

Jasiołka od Panny do Chlebianki

Dukiełka

– 348 –

0+000

6+104
(6+300)

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Poz. 4055

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

14

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
452

Potok Ambrowski

Potok
Ambrowski

– 349 –

0+000

6+546

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

14

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
obecność obszaru
PLH 180014 na
rzece Potok
Ambrowski 2-5 km,
działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421845
99

Jasiołka od Panny do Chlebianki

– 350 –

Panna

0+000

14+254
(13+900)

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

28

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

7

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH 180014 na rzece
Panna 5-7,5 km, 1114,254 km, działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO (przedmiot
ochrony 3220
Pionierska roślinność
na kamieńcach
górskich
potoków);należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki
(przedmiot ochrony
Brzanka
Barbus meridionalis);
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony
(przedmiot ochrony
Biegacz
urozmaicony)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421845
99

Jasiołka od Panny do Chlebianki

Mszanka

– 351 –

0+000

9+037
(7+800)

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

14

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
449

Jasiołka do Panny

– 352 –

Bielcza

0+000

12+879
( 10+800)

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

14

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH 180014 na rzece
Bielcza 1,5-12,879
km, działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO;należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012226
13

Wisłok do zb. Besko

– 353 –

Wisłok

219+65
0
(208+7
00)

188+050
(177+800)

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

50

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH 180014 na rzece
Wisłok 188-209 km,
216-219 km działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002261
59

RW20001422633
37

zb. Besko

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

– 354 –

Wisłok

Wisłok

188+05
0
(177+8
00)

183+90
0
(172+8
00)

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

x

x

Kontrola
bezpieczeństwa
funkcjonowania
obiektu
hudrotechniczneg
o poprzez
umożliwienie
oceny
zachowania
gruntu na
przyczółkach
zapory wodnej
(ujawnienie
nadmiernej
filtracji na
przyczółkach,
spełzywania i
obsunięć skarp)

Konieczność
realizacji prac z
uwagi na jaz
betonowy w m.
Beskow km
181+220
(169+450)

180

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
cofkowych
odcinków zbiornika,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie erozji
brzegów
spowodowanej
zatorami

Konieczność
realizacji prac z
uwagi na jaz
betonowy w m.
Beskow km
181+220 (169+450)

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

x

Konieczność
realizacji prac z
uwagi na jaz
betonowy w m.
Beskow km
181+220
(169+450)

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422633
37

PLRW200014226
399

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

– 355 –

Wisłok

Wisłok

183+90
0
(172+8
00)

142+24
0
(130+2
00)

142+240
(130+200)

127+800
(115+500)

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

100

40

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

40

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002261
59

PLRW200002261
59

zb. Besko

zb. Besko

Głęboki Potok

Czernisławka

– 356 –

0+000
(0+000
)

0+000
(0+000
)

4+320
(4+500)

11+510
(11+200)

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

10

10

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH180016 prace na
rzece Potok Głęboki
2-4 km należy
prowadzić tak, aby
utrzymywać zwartość
obszarów leśnych,
które są terenem
żerowiskowym
(unikać
wielkopowierzchnio
wych wylesień); przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012226
13

PLRW200012226
13

Wisłok do zb. Besko

Wisłok do zb. Besko

Wisłoczek

Puławski
Potok

– 357 –

0+000
0+000

0+000

7+100
6+800

5+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

20

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH180016 prace na
rzece Wisłoczek 0-3
km prace należy
prowadzić tak, aby
utrzymywać zwartość
obszarów leśnych,
które są terenem
żerowiskowym
(unikać
wielkopowierzchnio
wych wylesień); przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012226
13

Wisłok do zb. Besko

Moszczaniec

– 358 –

0+000

9+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH 180014 rzece
Moszczaniec 0-1,7
km, 5-9,5 km
działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012226
13

Wisłok do zb. Besko

Surówka

– 359 –

0+000
(0+000
)

3+660
(4+000)

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH 180014 na rzece
Surówka 0-4 km
działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012226
13

RW20001222618
99

PLRW200014218
299

Wisłok do zb. Besko

Pielnica

Ropa od Sitniczanki do ujścia

– 360 –

Izwór

Mętny

Ropa

0+000

0+000

0+000

6+800

5+480

19+830

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,zapobiega
nie zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

20

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

30

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200002182
39

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Zb. Klimkówka

PLRW200012218
219

Ropa do zb. Klimkówka

PLRW200012218
2949

Bednarka od dopł. z Pogorzyny
do ujścia

– 361 –

Ropa

Ropa

Ropa

Bednarka

19+830

56+500

61+380

1+200

56+500

61+380

80+500

8+170

x

zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

15

Poz. 4055

x

x

zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

20

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

15

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2943

PLRW200012218
256

PLRW200012218
2789

PLRW200012218
2589

Bednarka do dopł. z Pogorzyny
(bez dopł. z Pogorzyny)

Bielanka

Sitniczanka

Bystrzanka

Bednarka

Bielanka

Sitniczanka

Bystrzanka

– 362 –

8+170

0+400

0+500

0+100

17+000

5+500

17+000

5+900

Poz. 4055

x

x

x

x

zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych i dróg
przed skutkami
erozji)

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2752

PLRW200012218
2749

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Strzeszynianka

Moszczanka

Libuszanka

Libuszanka

Strzeszyniank
a

Mszanka

Libuszanka

Krygowianka

– 363 –

0+200

0+000

1+300

0+000

1+900

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1+200

17+200

3+700

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych i dróg
przed skutkami
erozji)

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

12

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
269

PLRW200012218
269

PLRW200012218
269

PLRW200012218
269

Sękówka

Sękówka

Sękówka

Sękówka

Sękówka

Sękówka

Sękówka

BN Dop.
Sekówki

– 364 –

0+000

5+800

12+800

0+100

4+200

8+600

20+800

1+000

Poz. 4055

x

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych i dróg
przed skutkami
erozji)

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
269

PLRW200012218
269

PLRW200012218
269

PLRW200014218
2779

Sękówka

Sękówka

Sękówka

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

– 365 –

Małastówka

Siarka

Męcinka

Od Strzeszyna
(dop. z
Racławic)

1+300

0+200

0+300

0+700

6+900

8+200

2+800

1+100

Poz. 4055

x

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych i dróg
przed skutkami
erozji)

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

9

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

– 366 –

Biecza

Brzezna

Muchówka

Stóżowianka

0+200

0+100

0+100

0+000

0+950

x

0+700

3+500

3+200

Poz. 4055

x

x

x

zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

15

15

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

– 367 –

B/N dop.
Stróżowianka

Figa

Szymbarski

Dop.
Szymbarskieg
o

0+050

0+100

0+200

0+000

0+400

1+300

0+700

0+500

Poz. 4055

x

x

x

x

zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

– 368 –

BN w m.
Szymbark

Wólka

BN w m.
Rodna (Kąty)

Chełmoński

0+000

0+000

0+100

0+100

Poz. 4055

1+400

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+000

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+900

1+900

x

x

x

zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych i dróg
przed skutkami
erozji)

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Drągowski

Tulejówka

Garwaczówka

Stolarzówka

– 369 –

0+200

0+100

0+200

0+200

1+400

1+000

0+900

1+300

Poz. 4055

x

x

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

– 370 –

Łosianka

B/N z Góry
Łysiec

Bełcz

0+100

0+000

0+100

1+400

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+400

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+350

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200012218
2329

PLRW200012218
2329

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Przysłopianka

Przysłopianka

B/N
dop.p.Łosiank
a

Przysłopianka
, Przysłup

Przysłopianka
, Przysłup

– 371 –

0+000

0+500

7+000

0+300

4+500

9+000

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych i dróg
przed skutkami
erozji)

zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
219

PLRW200012218
219

PLRW200012218
219

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa do zb. Klimkówka

– 372 –

Zdynia,
Zdynianka

Roztoka

Sidława

0+300

0+000

0+000

18+200

1+500

2+000

Poz. 4055

x

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
219

PLRW200012218
219

PLRW200012218
219

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa do zb. Klimkówka

Regetówka

Gładyszówka

Krzywy Potok

– 373 –

3+100

0+700

0+000

6+300

5+500

1+500

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych i dróg
przed skutkami
erozji)

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
219

PLRW200012218
219

PLRW200012218
219

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa do zb. Klimkówka

– 374 –

Plebański
(Skwirtne)

Oderne

Matisa

0+350

0+500

0+000

2+000

2+000

2+000

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
219

PLRW200012218
219

PLRW200012218
219

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa do zb. Klimkówka

– 375 –

Ropka

Ripka

Szuwniak

0+400

0+100

0+000

5+200

2+500

2+100

Poz. 4055

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych i dróg
przed skutkami
erozji)

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych i dróg
przed skutkami
erozji)

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2729

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

PLRW200019226
739

Kobylanka

Libuszanka

Libuszanka

Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka

Kobylanka

Obwałowanie
pot.
Libuszanka
lewe i prawe

– 376 –

1+000

0+900

Obwałowanie
p.powodziowe
rzeki Dunajec
101+50
lewe i prawe
0
wraz z
infrastrukturą
techniczną.

rzeka Wisłok

118+000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

x

usunięcie drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury
,powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń oraz
utrzymanie korony
wału w celu
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,utrzyman
ie korony wału w
celu zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzio
wej

x

usunięcie drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury
,powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń oraz
utrzymanie korony
wału w celu
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych,
zmiejszenie
atrakcyjności
obiektu dla
zwierząt i
gryzoni

x

zagrożenie dla
stabilności wału

5+300

2+560

Poz. 4055

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,utrzyman
ie korony wału w
celu zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzio
wej

3

3

x

zagrożenie dla
stabilności
budowli

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019218
95

PLRW200019218
95

PLRW200019218
771

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka od pot. Chotowskiego do
Rzeki

– 377 –

Wisłoka

Wisłoka

Wisłoka

44+600

46+200

54+811

Poz. 4055

45+500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

47+720

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

55+980

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019218
771

PLRW200019218
771

Wisłoka od pot. Chotowskiego do
Rzeki

Wisłoka od pot. Chotowskiego do
Rzeki

– 378 –

Wisłoka

Wisłoka

46+200

53+800

Poz. 4055

47+720

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

55+600

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422633
37

RW20001422633
37

RW20001421819
59

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłoka od Ryja do Dębownicy

– 379 –

Wisłok

Wisłok

Wisłoka

171+95
0

171+95
0

126+37
2

Poz. 4055

178+563

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

175+768

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

127+165

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 380 –

PLRW200015218
719

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

104+19
0

113+583

PLRW200014218
499

Jasiołka od Chlebianki do ujścia

Jasiołka

0+000

2+481

PLRW200012218
492

Warzycki

Warzycki

0+000

0+945

PLRW200014218
299

Ropa od Sitniczanki do ujścia

Ropa

0+350

5+260

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 381 –

PLRW200021217
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW200019218
99

Wisłoka od pot. Kiełkowskiego
do ujścia

Wisłoka

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019218
95

PLRW200019213
39

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

– 382 –

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Wisłoka

Wisła

0+600

22+800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

58

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
śródlądowej
drogi wodnej,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
infrastruktury
przed skutkami
erozji dennej i
brzegowej

50

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002133
529

PLRW200002135
594

Kanał żeglowny Dwory

Kanał Łączański (Kanał ŁączanySkawina)

Kanał
zeglugowy
Dwory

Kanał
ŁączanySkawina

– 383 –

0+000
k

0+000
k

7+800 k

17+200 k

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
kanału,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych,
zapobieganie
eutrofizacji wód

100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
śródlądowej
drogi wodnej,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
infrastruktury
przed skutkami
erozji dennej i
brzegowej

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
śródlądowej
drogi wodnej,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
infrastruktury
przed skutkami
erozji dennej i
brzegowej

50

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
5599

PLRW200019213
7759

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła od Skawinki do Podłężanki

– 384 –

Wisła

Wisła

22+800

60+000

60+000

97+700

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód
km 76+300 80+800

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów i dna
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód,
utrzymanie
drożności drogi
wodnej

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

54

1220

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
śródlądowej
drogi wodnej,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
infrastruktury
przed skutkami
erozji dennej i
brzegowej

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
śródlądowej
drogi wodnej,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
infrastruktury
przed skutkami
erozji dennej i
brzegowej

50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
799

PLRW200026217
63

Wisła od Podłężanki do Raby

Strumień (Kanał Strumień) do
Rząski

– 385 –

Wisła

Wisła

97+700

134+80
0

134+800

160+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
śródlądowej
drogi wodnej,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
infrastruktury
przed skutkami
erozji dennej i
brzegowej

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
śródlądowej
drogi wodnej,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
infrastruktury
przed skutkami
erozji dennej i
brzegowej

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 386 –

PLRW200021217
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła

160+60
0

175+200

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

0+000

3+700

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

18+100

14+000

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

0+850

0+040

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

14+000

10+500

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

1+749

4+020

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

18+300

19+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
śródlądowej
drogi wodnej,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
infrastruktury
przed skutkami
erozji dennej i
brzegowej

50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 387 –

PLRW200019213
5599

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła

22+700

30+500

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

4+000

12+200

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

14+300

24+800

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

19+100

21+100

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

23+406

24+991

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

24+800

29+200

PLRW200019213
39

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Wisła

25+000

30+160

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
5599

PLRW200019213
5599

PLRW200019213
5599

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła od Skawy do Skawinki

– 388 –

Wisła

Wisła

Wisła

30+160

29+200

30+270

Poz. 4055

31+150

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

30+200

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

31+970

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
5599

PLRW200019213
5599

PLRW200019213
5599

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła od Skawy do Skawinki

– 389 –

Wisła

Wisła

Wisła

32+080

29+950

36+500

Poz. 4055

32+630

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

36+500

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

45+950

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
5599

Wisła od Skawy do Skawinki

– 390 –

Wisła

36+375

Poz. 4055

60+100

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

PLRW200019213
7759

Wisła od Skawinki do Podłężanki

Wisła

59+735

97+475

PLRW200026213
7749

Serafa

Drwina Długa

0+000

3+490

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
799

PLRW200019213
799

Wisła od Podłężanki do Raby

Wisła od Podłężanki do Raby

– 391 –

Wisła

Wisła

97+570

152+100

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021213
999

PLRW200021213
999

Wisła od Raby do Dunajca

Wisła od Raby do Dunajca

– 392 –

Poz. 4055

Wisła

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławicki oraz
KoszyckoOpatowieckiego oraz
Koszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Wisła

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławicki oraz
KoszyckoOpatowieckiego oraz
Koszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021217
99

PLRW200021217
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła od Dunajca do Wisłoki

– 393 –

Wisła

Wisła

175+40
0

181+00
0

181+000

186+000

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności przepu
stowości koryta
cieku,zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,zapobiega
nie erozji brzegów i
dna spowodowane
zaztorami

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

260

450

x

x

Utrzymanie
szlaku
żeglownego

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

9

12

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021217
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

– 394 –

Wisła

186+00
0

191+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

180

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021217
99

PLRW200021217
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła od Dunajca do Wisłoki

– 395 –

Wisła

Wisła

191+00
0

196+00
0

196+000

201+000

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

230

478

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

3

9

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021217
99

PLRW200021217
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła od Dunajca do Wisłoki

– 396 –

Wisła

Wisła

201+00
0

206+00
0

206+000

211+000

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

280

211

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

15

15

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021217
99

PLRW200021217
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła od Dunajca do Wisłoki

– 397 –

Wisła

Wisła

211+00
0

216+00
0

216+000

222+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt

61

743,3

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów

12

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021217
99

PLRW200021219
99

PLRW200021219
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła od Wisłoki do Sanu

– 398 –

Wisła

Wisła

Wisła

222+00
0

226+90
0

232+20
0

226+900

232+200

242+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

845,0

520,0

1
147,0

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

10

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

100

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

100

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021219
99

PLRW200021219
99

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła od Wisłoki do Sanu

– 399 –

Wisła

Wisła

Wisła

242+50
0

247+90
0

255+00
0

247+900

255+000

260+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt

845,0

356,0

80

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

20

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

50

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021219
99

PLRW200021219
99

PLRW200021219
99

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła od Wisłoki do Sanu

– 400 –

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

260+00
0

265+00
0

270+00
0

275+00
0

265+000

270+000

275+000

279+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

60

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

5

x

Zapewnienie
możliwości
żeglugi na szlaku
żeglownym,

50

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021231
9

PLRW200021231
9

PLRW200021231
9

PLRW200016219
92

PLRW200017231
2

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła od Sanu do Sanny

Prypeć

Rzeka Strachocka

– 401 –

Wisła

Wisła

Wisła

Prypeć

Rzeka
Strachocka

279+70
0

285+00
0

290+00
0

285+000

290+000

295+200

Poz. 4055
Ze względu na obszar
REZ1454 należy
powstrzymać się od
działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunki będące
przedmiotem ochrony
obszaru na rzece
Wisła 279,7-295,2
km. Ze względu na
obszar PLH 060045
na rzece Wisła
realizacja działań
utrzymaniowych
polegających na
wycinaniu drzew i
krzewów możliwa
pod warunkiem
pozostawienia do
20%
powierzchni danego
płatu, pod warunkiem
usunięcia biomasy
poza obręb płatu
siedliska (przedmiot
ochrony murawy
kserotermiczne),
realizacja działań
utrzymaniowych
polegających na
wycinaniu drzew
możliwa pod
warunkiem
pozostawienia
martwego drewna
oraz pozostawienia
drzew starszych niż
100 lat, z
wyłączeniem sytuacji
klęskowych, np.
wiatrowałów,
śniegołomów,
pożaru oraz gradacji
szkodników
(przedmiot ochrony
łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe)

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

90

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

60

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

102

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

198

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019217
499

PLRW200019217
699

PLRW200019218
99

PLRW200019219
699

PLRW200019219
899

PLRW200021217
99

PLRW200021219
99

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Wisłoka od pot. Kiełkowskiego
do ujścia

Trzeniówka od Karolówki do
ujścia

Łęg od Murynia do ujścia

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła od Wisłoki do Sanu

– 402 –

Breń

Strumień

Wisłoka

Trzeniówka

Łęg

Wisła

Wisła

Poz. 4055

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

426

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

253

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

106

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

74

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

57

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

12392

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

1434

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021229
99

PLRW200021231
9

PLRW200026217
29

PLRW200026217
32

PLRW200026217
34

PLRW200026217
52

San od Rudni do ujścia

Wisła od Sanu do Sanny

Kanał Zyblikiewicza

Rów Odmęcki

Dopływ z Maniowa

Kineta

– 403 –

San

Wisła

Kanał
Zyblikiewicza
2

Rów Odmęcki

Dopływ z
Maniowa

Kineta

Poz. 4055

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

186

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

2227

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

545

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

227

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

381

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

770

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026219
112

PLRW200062315
2

PLRW200062316
9

PLRW200092314
99

PLRW200019214
99

Kanał Kliszowski

Smugi

Czyżówka

Opatówka od Żychawy do ujścia

Dunajec od Zbiornika Czchów do
ujścia

– 404 –

Kanał
Kliszowski

Smugi

Czyżówka

Opatówka

Dunajec

Poz. 4055

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

82

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

245

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

233

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

69

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

x

Uzasadnienie wg
Programu wycinki
drzew i krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

759

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092178
9

PLRW200092178
9

PLRW200092178
3

Czarna od zbiornika Chańcza do
ujścia

Czarna od zbiornika Chańcza do
ujścia

Czarna od Dopływu z Rembowa
do Zbiornika Chańcza (z
Łagowianką od Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Czarna
Stazowska

Czarna
Stazowska

Czarna
Stazowska

– 405 –

0+000

25+000

44+000

25+000

40+420

49+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

10,0

3

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
25,0
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
10,5
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
10,0
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200092178
17

PLRW200062178
132

Czarna od Łukawki do Dopływu
z Rembowa

Czarna do Łukawki (bez
Dopływu spod Drugni)

Czarna
Stazowska

Czarna
Stazowska

– 406 –

49+000

59+000

59+000

70+000

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (67% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

6

7

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
10,0
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
11,0
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH260040 na rzece
Czarna Stazowska9 52 km, 56 - 59 km
prace utrzymaniowe
prowadzić w sposób
uwzględniający
potrzebę
utrzymywania strefy
buforowej, strefy
roślinności
brzegowej,
utrzymywania koryt
rzek w stanie
zbliżonym do
naturalnego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH260040 na rzece
Czarna Stazowska
59-70 km prace
utrzymaniowe
prowadzić w sposób
uwzględniający
potrzebę
utrzymywania strefy
buforowej, strefy
roślinności
brzegowej,
utrzymywania koryt
rzek w stanie
zbliżonym do
naturalnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW200019219
499

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

Koprzywiank
a

0+000

14+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

PLRW200019219
699

Trześniówka od Karolówki do
ujścia

Trześniówka

0+000

29+100

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

PLRW200017219
634

Trześniówka do Karolówki

Trześniówka

29+100

54+070

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219
899

Łęg od Murynia do ujścia

– 408 –

Łęg

0+000

48+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB180005 wycinka
drzew i przerostów
na rzece Łęg 0,000 48,100 możliwa jest
w przypadku
zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych
na zasadach
określonych w PZO
za wyjątkiem sytuacji
zagrożenia:
bezpieczeństwa
powszechnego,
powodziowego, życia
i mienia ludzi oraz
innych sytuacji
klęskowych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt;
realizacja działań
hydrotechnicznych
powinna uwzględniać
wymagania
siedliskowe
zimorodka

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219
853

Łęg od Przywry (z Przywrą od
Dąbrówki do ujścia) do Murynia

– 409 –

Łęg

48+100

53+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

30

Ze wzgledu na obszar
PLB180005 wycinka
drzew i przerostów
na rzece Łęg 48,100 53,300 możliwa jest
w przypadku
zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych
na zasadach
określonych w PZO
za wyjątkiem sytuacji
zagrożenia:
bezpieczeństwa
powszechnego,
powodziowego, życia
i mienia ludzi oraz
innych sytuacji
klęskowych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt;
realizacja działań
hydrotechnicznych
powinna uwzględniać
wymagania
siedliskowe
zimorodka
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PLRW200019219
839

Łęg od Turki do Przyrwy (bez
Przyrwy)

– 410 –

Łęg

53+300

65+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB180005 wycinka
drzew i przerostów
na rzece Łęg 53,300
- 65,200; możliwa
jest w przypadku
zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych
na zasadach
określonych w PZO
za wyjątkiem sytuacji
zagrożenia:
bezpieczeństwa
powszechnego,
powodziowego, życia
i mienia ludzi oraz
innych sytuacji
klęskowych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt;
realizacja działań
hydrotechnicznych
powinna uwzględniać
wymagania
siedliskowe
zimorodka

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017219
829

Łęg do Turka

– 411 –

Łęg

65+200

80+384

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB180005 wycinka
drzew i przerostów
na rzece Łęg 65,200
- 80,384 możliwa jest
w przypadku
zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych
na zasadach
określonych w PZO
za wyjątkiem sytuacji
zagrożenia:
bezpieczeństwa
powszechnego,
powodziowego, życia
i mienia ludzi oraz
innych sytuacji
klęskowych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt;
realizacja działań
hydrotechnicznych
powinna uwzględniać
wymagania
siedliskowe
zimorodka

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
99

PLRW200010216
99

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

– 412 –

Nida

Nida

0+000

45+200

45+200

83+050

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

180,8

151,4

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLB260001 na rzece
Nida 0-4 km
działania prowadzić
tak, aby utrzymywać
kompleksy
zadrzewień
niezbędne dla
przedmiotu ochrony
tego obszaru jakim
jest nurogęś. Należy
zwracać uwagę na
pozostawienie drzew
o obwodzie pierśnicy
powyżej 50 cm oraz
zwarcia podszytu 4060%; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt. Ze
względu na obecność
obszaru PLH260003
na rzece Nida 45,247,3 km działania
prowadzić w sposób
uwzględniajacy
potrzebę utrzymania
siedliska 6430; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH260003 na rzece
Nida 45,2-47,3 km
73,0-79 km działania
prowadzić w sposób
uwzględniajacy
potrzebę utrzymania
siedliska 6430; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt
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PLRW200010216
531

PLRW200092164
9

PLRW200082164
59

Nida od Czarnej Nidy do Cieku
od Korytnicy

Czarna Nida od Morawki do
ujścia

Czarna Nida od Pierzchnianki do
Morawki z Luborzanką (od
Zalewu Cedzyna do ujścia)

– 413 –

Nida

Czarna Nida

Czarna Nida

83+050

0+000

27+000

103+550

27+000

39+000

Poz. 4055

x

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

82

108

48

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB260001 na rzece
Nida 86-101 km
działania prowadzić
tak, aby utrzymywać
kompleksy
zadrzewień
niezbędne dla
przedmiotu ochrony
tego obszaru jakim
jest nurogęś. Należy
zwracać uwagę na
pozostawienie drzew
o obwodzie pierśnicy
powyżej 50 cm oraz
zwarcia podszytu 4060%; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH26004 na rzece
Czarna Nida 0-6 km
należy powstrzymać
się od prac
ingerujących w
siedlisko poprzez
utrzymanie stanu
zadrzewień
nadrzecznychmożliwa realizacja
prac utrzymaniowych
nie naruszająca
siedliska; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021217
99

PLRW200010216
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

– 414 –

Wisła

Nida, gm.
Imielno,
Sobków, Kije,
Pińczów,
Michałów

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
99

PLRW200010216
99

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

– 415 –

Nida

Nida

x

x

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
99

PLRW200010216
99

PLRW200010216
531

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Nida od Czarnej Nidy do Cieku
od Korytnicy

– 416 –

Nida

Nida

Nida

x

x

x

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
531

PLRW200010216
99

PLRW200010216
99

Nida od Czarnej Nidy do Cieku
od Korytnicy

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

– 417 –

Nida

Nida

Nida

x

x

x

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
99

PLRW200010216
99

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

– 418 –

Nida

Nida

x

x

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
99

PLRW200010216
531

PLRW200010216
531

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Nida od Czarnej Nidy do Cieku
od Korytnicy

Nida od Czarnej Nidy do Cieku
od Korytnicy

– 419 –

Nida

Nida

Nida

Poz. 4055

x

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
99

PLRW200010216
99

PLRW200092178
9

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Czarna od zbiornika Chańcza do
ujścia

– 420 –

Nida od Cieku
od Korytnicy
do ujścia

Nida

Czarna
Staszowska

0+000

0+000

5+000

8+900

x

x

ochrona i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, rolniczych
przed powodzią.

ochrona i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, rolniczych
przed powodzią.

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 421 –

PLRW200021217
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW200019219
499

PLRW200019219
499

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

Koprzywiank
a

Koprzywiank
a

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

-

-

-

-

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 422 –

PLRW200019219
499

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

Koprzywiank
a

0+000

14+000

PLRW200019219
699

Trześniówka od Karolówki do
ujścia

Trześniówka

-

-

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 423 –

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

PLRW200021231
9

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

-

-

PLRW200021231
9

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

-

-

PLRW200021231
9

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

-

-

PLRW200021231
9

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

-

-

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

-

-

PLRW200021231
9

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 424 –

PLRW200021217
99

Wisła od Dunajca do Wisłoki

Wisła

PLRW200021219
99

Wisła od Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW200021231
9

Wisła od Sanu do Sanny

Wisła

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

238+50
0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu a
także na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

279+800

PLRW200019219
899

Łęg od Murynia do ujścia

Łęg

0+000

24+661

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

PLRW200019219
699

Trześniówka od Karolówki do
ujścia

Trześniówka

0+000

29+069

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017219
634

PLRW200019232
9

PLRW200002141
79

Trześniówka do Karolówki

Sanna od Stanianki do ujścia

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

– 425 –

Trześniówka

Kanał OpokaBorów

Dunajec

29+069

0+000

173+75
0

Poz. 4055

36+869

5+180

184+00

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń;zapewn
ienie działania
urzadzeń
wodnych, w
szczególności ich
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego

67,8

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń;zapewn
ienie działania
urzadzeń
wodnych, w
szczególności ich
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego

469,2

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

76,8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

efekt
przeciwpowodzio
wy-zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

9

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002141
79

PLRW200002141
79

PLRW200002141
79

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

– 426 –

Szlembarski

Hubny

Wronina

0+000

0+000

0+000

0+200

0+400

1+550

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002141
79

PLRW200002141
79

PLRW200002141
79

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Piekiełko

Głęboki Jar

Limierzyska

– 427 –

0+000

0+000

0+000

0+700

1+800

2+100

x

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

2,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002141
79

PLRW200002141
79

PLRW200002141
79

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Mizerzanka

Kluszkowiank
a

Kosarzyska

– 428 –

0+000

1+300
(0+000
)

0+000

3+300

5+320
(4+020)

1+150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

3,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002141
79

PLRW200012214
1569

PLRW200012214
1569

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Przykopa

Przykopa

Głęboki Potok

Przykopa

Cygański

– 429 –

0+000

0+000

0+000

0+500

7+500

0+650

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

6,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1569

PLRW200012214
1569

PLRW200012214
1729

Przykopa

Przykopa

Niedziczanka

Przeczny

Dursztyński

Niedziczanka

– 430 –

0+000

0+000

0+000

0+750

1+700

4+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

1,0

4,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1729

PLRW200012214
1729

PLRW200012214
1729

Niedziczanka

Niedziczanka

Niedziczanka

Łapszanka

Kacwinianka

Słotwiński

– 431 –

4+000

0+000

0+000

20+650

7+500

0+300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

2,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1729

PLRW200012214
1729

PLRW200015214
195

Niedziczanka

Niedziczanka

Dunajec od Zb. Czorsztyn do
Grajcarka

– 432 –

Kacwiński

Strzyżawski

Dunajec

0+000

0+000

152+10
0

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+500

2+800

173+750

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
195

PLRW200015214
195

PLRW200012214
1969

Dunajec od Zb. Czorsztyn do
Grajcarka

Dunajec od Zb. Czorsztyn do
Grajcarka

Grajcarek

Macelowy

Na Lądzie

Grajcarek

– 433 –

0+000

0+000

0+000

1+220

0+450

8+550

Poz. 4055

x

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

10,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

Grajcarek

Grajcarek

Grajcarek

– 434 –

Skotnicki

Biały

Czarny

0+000

0+000

0+000

1+450

0+500

0+550

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

Grajcarek

Grajcarek

Grajcarek

– 435 –

Jarmuta

Sopotnicki

Pod Górkami

0+000

0+000

0+000

0+650

4+500

0+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

Grajcarek

Grajcarek

Grajcarek

– 436 –

Bryjarka

Smolak

Niterbak

0+000

0+000

0+000

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+150

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+300

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Poz. 4055

1,0

x

1,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

Grajcarek

Grajcarek

– 437 –

Sielski

Szlachtowski

0+000

0+000

1+700

0+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

Grajcarek

Grajcarek

Krupianki

Czerszla

– 438 –

0+000

0+000

0+500

0+150

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

Grajcarek

Grajcarek

– 439 –

Stary

Czarna Woda

0+000

0+000

2+300

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1969

PLRW200012214
1969

Grajcarek

Grajcarek

– 440 –

Jasielnik

Skalskie

0+000

0+000

0+250

0+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

0,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1969

PLRW200015214
19937

Grajcarek

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

– 441 –

Biała Woda

Dunajec

0+000

138+00
0

2+500

152+100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Kozłecki

Zakijowski

– 442 –

0+000

0+000

0+700

1+100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

– 443 –

Ciemny

Ziemiankowy

Bliszcza

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

0+450

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+300

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+350

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

– 444 –

Berdelski

Jaźwiec

Klępy

0+000

0+000

0+000

1+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

0+250

0+800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072141
9729

PLRW200072141
9729

PLRW200072141
9729

Krośnica

Krośnica

Krośnica

Krośnica

Międzygórski

Czarna
Krośnica

– 445 –

0+000

0+000

0+000

9+940

0+500

1+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

7,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

13,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072141
9729

PLRW200072141
9729

PLRW200072141
9729

Krośnica

Krośnica

Krośnica

Kotelniczy

Dziadowe
Kąty

Biały Potok

– 446 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+450

2+200

1+800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072141
9729

PLRW200072141
9729

Krośnica

Krośnica

– 447 –

Lubań

Gielniarz

0+000

0+000

3+300

0+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

7,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
197699

PLRW200012214
197699

Ochotnica

Ochotnica

– 448 –

Ochotnica

Osobski

0+000

0+000

16+850

0+250

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

5,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
197699

PLRW200012214
197699

Ochotnica

Ochotnica

Rolnicki

Lubański

– 449 –

0+000

0+000

1+000

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
197699

PLRW200012214
197699

Ochotnica

Ochotnica

Kudowski

Szymanowski

– 450 –

0+000

0+000

1+900

0+405

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

2,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
197699

PLRW200012214
197699

Ochotnica

Ochotnica

– 451 –

Młynne

Dłubaczowski

0+000

0+000

4+500

0+350

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

5,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
197699

PLRW200012214
197699

Ochotnica

Ochotnica

– 452 –

Gorcowe

Skrodne

0+000

0+000

3+000

1+950

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
197699

PLRW200012214
197699

Ochotnica

Ochotnica

Jurkowski

Groniowski

– 453 –

0+000

0+000

0+850

0+350

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
197699

PLRW200012214
197699

Ochotnica

Ochotnica

– 454 –

Majdowski

Jamne

0+000

0+000

0+460

3+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
197699

PLRW200012214
197699

Ochotnica

Ochotnica

– 455 –

Pierdułowski

Jaszcze

0+000

0+000

0+600

4+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
197699

PLRW200012214
197699

Ochotnica

Ochotnica

Forędówka

Furcówka

– 456 –

0+000

0+000

1+800

2+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
1399

PLRW200014214
1399

Dunajec od Białego Dunajca do
zb. Czorsztyn

Dunajec od Białego Dunajca do
zb. Czorsztyn

– 457 –

Dunajec

Górski

184+00
0

0+000

199+200

1+800

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

6,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

24,0

3,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
1399

PLRW200012214
136

Dunajec od Białego Dunajca do
zb. Czorsztyn

Łopuszanka

– 458 –

Migront

Łopuszanka

0+000

0+000

4+200

7+400

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

1,5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062141
38

PLRW200012214
1349

Czerwonka

Leśnica

– 459 –

Czerwonka

Leśnica

0+000

0+000

9+500

17+700

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

2,0

5,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

15,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1349

PLRW200012214
1392

Leśnica

Potok Knurowski

Muchów
Potok

Knurowski

– 460 –

0+000

0+000

4+000

4+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

0,5

1,5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1392

PLRW200012214
1392

Potok Knurowski

Potok Knurowski

– 461 –

Graniczny

Młynny

0+000

0+000

2+000

1+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
1549

Białka od Jaworowego do ujścia

– 462 –

Białka

0+000

24+400

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

4,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

Ze względu na obszar
PLH120024 na rzece
Biała 0-22 km
możliwość realizacji
działań
utrzymaniowych
wynikających z
potrzeby ochrony
przed powodziową i
koniecznością
usuwania szkód
popowodziowych
w sytuacji zaistnienia
konieczności
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta cieku, na
zasadach określonych
w PZO; na rzece
Biała 0-18 km należy
powstrzymać się od
prowadzenia prac
w przypadku realizacji
polegających na
działań utrzymaniowych
usuwaniu drzew i
na terenie
krzewów, które
Południowomałopolskiego mogłyby wpływać na
Obszaru Chronionego
siedlisko 91E0
Krajobrazu, należy
będące przedmiotem
sprawdzić czy nie wystąpi
ochrony w tym
kolizja z
obszarze. Prace te
uwarunkowaniami
można realizować
obowiązującymi w
jedynie na
przedmiotowym obszarze
pojedynczych
chronionym
drzewach; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt;
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew,
które mogłyby
wpływać na siedlisko
91E0 będące
przedmiotem ochrony
w tym obszarze.
Prace te można
realizować z
pozostawieniem
drzew do osiągnięcia
wiecu co najmniej 40
lat oraz z
pozostawieniem
martwych
i obumierających
drzew w
drzewostanach

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
1549

Białka od Jaworowego do ujścia

Czerwonka

– 463 –

0+000

4+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

5,0

Ze względu na obszar
PLH120024 na rzece
Czerwonka 0-0,5 km
możliwość realizacji
działań
utrzymaniowych
wynikających z
potrzeby ochrony
przed powodziową i
koniecznością
usuwania szkód
popowodziowych
w sytuacji zaistnienia
konieczności
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta cieku, na
zasadach określonych
w PZO; należy
powstrzymać się od
prowadzenia prac
polegających na
w przypadku realizacji
usuwaniu drzew i
działań utrzymaniowych
krzewów, które
na terenie
mogłyby wpływać na
Południowomałopolskiego
siedlisko 91E0
Obszaru Chronionego
będące przedmiotem
Krajobrazu, należy
ochrony w tym
sprawdzić czy nie wystąpi
obszarze. Prace te
kolizja z
można realizować
uwarunkowaniami
jedynie na
obowiązującymi w
pojedynczych
przedmiotowym obszarze
drzewach; przy
chronionym
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt;
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew,
które mogłyby
wpływać na siedlisko
91E0 będące
przedmiotem ochrony
w tym obszarze.
Prace te można
realizować z
pozostawieniem
drzew do osiągnięcia
wiecu co najmniej 40
lat oraz z
pozostawieniem
martwych
i obumierających
drzew w
drzewostanach

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
1549

PLRW200012141
5469

Białka od Jaworowego do ujścia

Białka od Rybiego Potoku do
Jaworowego z Jaworowym od
granicy państwa

– 464 –

Podgórzański

Białka

0+000

24+400

4+300

38+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

0,5

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
5469

PLRW200012214
15489

Białka od Rybiego Potoku do
Jaworowego z Jaworowym od
granicy państwa

Trybska Rzeka

– 465 –

Jaworowy

Trybska
Rzeka

0+000

0+000

2+100

4+100

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

0,5

1,5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

4,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
15489

PLRW200014214
12999

Trybska Rzeka

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

Czarnogórski

Biały Dunajec

– 466 –

0+000

0+000

5+500

18+100

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

10,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,5

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
12999

PLRW200014214
12999

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

Furczański

Florynów

– 467 –

0+000

0+000

4+0000

4+800

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

2,0

3,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
12999

PLRW200014214
12999

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

– 468 –

Szyposzów

Bustryk

0+000

0+000

4+800

4+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

3,0

3,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

7,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
12999

PLRW200014214
12999

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

Maciatów

Sieczków

– 469 –

0+000

0+000

1+200

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
12999

PLRW200014214
12999

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

– 470 –

Błaszczakowa
Grobel

Misiary

0+000

0+000

1+000

1+600

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
12999

PLRW200014214
12999

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

Biały Dunajec od Porońca do
ujścia

Suchowiański

Gliczarowski

– 471 –

0+000

0+000

4+000

5+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

2,0

1,5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
289

PLRW200012141
289

Biały Dunajec (Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z Potokiem
Olczyskim do Porońca, z
Porońcem

Biały Dunajec (Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z Potokiem
Olczyskim do Porońca, z
Porońcem

Zakopianka

Poroniec

– 472 –

18+100

0+000

20+300

3+890

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

3,0

1,5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

8,0

3,5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
289

PLRW200012141
289

Biały Dunajec (Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z Potokiem
Olczyskim do Porońca, z
Porońcem

Biały Dunajec (Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z Potokiem
Olczyskim do Porońca, z
Porońcem

Poroniec

Cichowiański

– 473 –

3+970

0+000

7+300

1+300

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,5

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,5

3,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
289

PLRW200012141
25

Biały Dunajec (Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z Potokiem
Olczyskim do Porońca, z
Porońcem

Biały Dunajec (Zakopianka) od
Młynisk do Potoku Olczyskiego

Olczyski

Zakopianka

– 474 –

0+000

20+300

5+300

24+900

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

2,0

3,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6,0

8,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
25

PLRW200012141
25

Biały Dunajec (Zakopianka) od
Młynisk do Potoku Olczyskiego

Biały Dunajec (Zakopianka) od
Młynisk do Potoku Olczyskiego

– 475 –

Chyców

Kotelnicki

0+000

0+000

2+000

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,5

1,5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
25

PLRW200022141
229

Biały Dunajec (Zakopianka) od
Młynisk do Potoku Olczyskiego

Biały Dunajec do Młyniska

– 476 –

Bystra

Cicha Woda

0+000

24+900

3+650

35+100

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

4,0

3,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

9,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200022141
229

PLRW200022141
229

Biały Dunajec do Młyniska

Biały Dunajec do Młyniska

– 477 –

Młyniska

Biały

0+000

0+000

2+600

1+700

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

3,0

2,5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

7,0

6,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200022141
229

PLRW200022141
229

Biały Dunajec do Młyniska

Biały Dunajec do Młyniska

Walowa Góra

Gładczański

– 478 –

0+000

0+000

0+900

1+100

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

1,0

1,5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200022141
229

PLRW200022141
129

Biały Dunajec do Młyniska

Dunajec do Kirowej Wody

Za Bramką

Siwa Woda

– 479 –

0+000

0+000

1+700

2+100

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,5

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

5,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
138

PLRW200012141
138

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

– 480 –

Czarny
Dunajec

Lejowy Potok

232+90
0

0+000

239+300

2+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

2,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

10,0

5,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
138

PLRW200012141
138

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Kirowa Woda

Antałowski
Potok

– 481 –

0+000

0+000

2+500

4+200

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

2,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

5,0

5,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
138

PLRW200012141
138

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Głęboki Potok

Przybylanka

– 482 –

0+000

0+000

3+500

2+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

4,0

2,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
138

PLRW200012141
138

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Magurski
Potok

Iwański Potok

– 483 –

0+000

0+000

3+000

3+250

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

4,0

4,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
138

PLRW200012141
138

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Greków Potok

Gawronów
Potok

– 484 –

0+000

0+000

1+500

2+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

4,0

2,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141
138

PLRW200014214
119

Dunajec od Kirowej Wody do
Dzianiskiego Potoku

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

– 485 –

Garczków
Potok

Czarny
Dunajec

0+000

199+60
0

2+250

232+900

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

40,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

4,0

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
119

PLRW200014214
119

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Dzianiski

Zagrodzianka

– 486 –

0+000

0+000

7+000

1+200

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

5,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
119

PLRW200014214
119

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Domagalski
Potok

Chrobaków
Potok

– 487 –

0+000

0+000

1+500

2+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
119

PLRW200014214
119

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Siców Potok

Zaborski
Potok

– 488 –

0+000

0+000

1+100

4+780

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
119

PLRW200062141
152

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Czarny Potok

Czerwony

Czarny Potok

– 489 –

0+000

0+000

7+600

16+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

– 490 –

Wielki
Rogoźnik

Cichy

0+000

0+000

14+100

14+300

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

2,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

5,0

5,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Szymejowski
Potok

Chochołów
Potok

– 491 –

0+000

0+000

1+000

1+200

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Szumusiaczy
Potok

Potok Za
Groniem
(Kotelnicki)

– 492 –

0+000

0+000

1+200

3+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Górkowski
Potok (Mulce,
Koryciarze)

Pasierzański
Potok

– 493 –

0+000

0+000

3+000

1+800

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

– 494 –

Wojcieszacki
Potok

Bystry

0+000

0+000

2+000

13+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

5,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

– 495 –

Słodyczków
Potok

Lipień

0+000

0+000

1+450

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Ligasowski
Potok

Kulowiański
Potok

– 496 –

0+000

0+000

1+900

1+700

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

– 497 –

Florków
Potok

Łacków Potok

0+000

0+000

1+700

1+900

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Naglakowski
Potok

Bez Nazwy
(lewy dopływ
pot. Bystry na
granicy wsi
Nowe BystreRatułów)

– 498 –

0+000

0+000

2+100

2+300

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Strzępów
Potok

Sydzików
Potok

– 499 –

0+000

0+000

2+000

1+700

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

– 500 –

Franosi Potok

Zmarzły
Potok

0+000

0+000

1+900

1+800

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Czerwony
Potok
(Czerwienny)

Raczy Potok

– 501 –

0+000

0+000

8+500

5+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

– 502 –

Molczy Potok

Trawny

0+000

0+000

1+000

3+300

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Mały
Rogoźnik

Skrzypne

– 503 –

0+000

0+000

16+300

3+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

2,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

5,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Pitoniówka

Mościska

– 504 –

0+000

0+000

2+000

2+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Wójcicki

Potok Za
Groniem

– 505 –

0+000

0+000

1+000

2+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Rakowy
(Potoczek)

Klikuszówka

– 506 –

0+000

0+000

3+000

5+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

2,0

3,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1189

Wielki Rogoźnik

Kowaniec

Skotnica

Kowaniec

– 507 –

0+000

0+000

1+000

6+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

3,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

5,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1189

PLRW200012214
1189

Kowaniec

Kowaniec

– 508 –

Mały
Kowaniec

Gazdy

0+000

0+000

1+500

2+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1189

PLRW200012214
1189

Kowaniec

Kowaniec

Oleksówki

Międzygroń

– 509 –

0+000

0+000

1+000

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1189

PLRW200012214
1189

Kowaniec

Kowaniec

– 510 –

Olesiów
Potok

Zadział

0+000

0+000

0+500

3+700

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1189

PLRW200012214
1189

Kowaniec

Kowaniec

– 511 –

Robów

Marchwiany

0+000

0+000

2+000

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

PLRW200012214
11569

Lepietnica

Lepietnica

Lepietnica

Czepców
Potok

– 512 –

0+000

0+000

15+000

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

3,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

5,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

PLRW200012214
11569

Lepietnica

Lepietnica

Obidowiec

Białoniowski
Potok

– 513 –

0+000

0+000

3+000

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

PLRW200012214
11569

Lepietnica

Lepietnica

Węgrów
Potok

Grzeszów
Potok

– 514 –

0+000

0+000

1+500

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

PLRW200012214
11569

Lepietnica

Lepietnica

Łazienowski
Potok

Łaniówka

– 515 –

0+000

0+000

1+000

0+700

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

PLRW200012214
11569

Lepietnica

Lepietnica

Kubicków
Potok

Radziszowski

– 516 –

0+000

0+000

1+000

0+700

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

PLRW200012214
11569

Lepietnica

Lepietnica

Głęboki Potok

Zielony Potok

– 517 –

0+000

0+000

2+000

0+800

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

PLRW200012214
11569

Lepietnica

Lepietnica

Charczynka

Gąsiorówka

– 518 –

0+000

0+000

2+000

0+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

Lepietnica

– 519 –

Łęg

0+000

1+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa 27+300

– 520 –

39+400

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

3,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

5,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

Ze względu na obszar
PLH120002 należy
na rzece Czarna
Orawa 27,3 -28,8
km-należy zaniechać
prac, które mogą
wpłynąć na naturalny
stan cieku, dopuszcza
się prowadzenie prac
w przypadku ochrony
przeciwpowodziowej
i usuwania szkód
popowodziowych;
w przypadku realizacji
likwidacja odsypisk i
działań utrzymaniowych
namulisk jest
na terenie
możliwa w
Południowomałopolskiego przypadku zagrożenia
Obszaru Chronionego
powodziowego z
Krajobrazu, należy
zachowaniem
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowań
kolizja z
prowadzenia prac
uwarunkowaniami
zgodnie z zapisami
obowiązującymi w
PZO; wycinka
przedmiotowym obszarze pojedynczych drzew
chronionym
możliwa jest w
przypadku zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

– 521 –

Orawka (db.
rz. Czarna
Orawa od
39+400
ujścia
Bukowińskieg
o Strumyka)

Jędraszcz

0+000

48+500

3+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

2,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

Potok Bez
Nazwy (lewy
dopływ rz.
Orawka na
wys. posesji
nr 93-94 w m.
Podsarnie)

Bukowiński
Strumyk

– 522 –

0+000

0+000

1+500

10+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

– 523 –

Psiarnia

Psi Potok

0+000

0+000

1+000

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Wisielec

– 524 –

0+000

5+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

2,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

Ze względu na obszar
PLH120002 na
rzece Wisielec
ok..8m-ok. 29m należy zaniechać
prac, które mogą
wpłynąć na naturalny
stan cieku, dopuszcza
się prowadzenie prac
w przypadku ochrony
przeciwpowodziowej
i usuwania szkód
popowodziowych;
w przypadku realizacji
likwidacja odsypisk i
działań utrzymaniowych
namulisk jest
na terenie
możliwa w
Południowomałopolskiego przypadku zagrożenia
Obszaru Chronionego
powodziowego z
Krajobrazu, należy
zachowaniem
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowań
kolizja z
prowadzenia prac
uwarunkowaniami
zgodnie z zapisami
obowiązującymi w
PZO; wycinka
przedmiotowym obszarze pojedynczych drzew
chronionym
możliwa jest w
przypadku zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
229

PLRW120012822
229

Zubrzyca

Zubrzyca

Zubrzyca

Suchy Potok

– 525 –

0+000

0+000

14+000

1+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

3,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

5,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
229

PLRW120012822
229

Zubrzyca

Zubrzyca

Biały Potok

Syhlec
(Solawka)

– 526 –

0+000

0+000

2+000

6+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

3,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
229

PLRW120012822
229

Zubrzyca

Zubrzyca

Czarny Potok

Składziska

– 527 –

0+000

0+000

1+000

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
229

PLRW120012822
229

Zubrzyca

Zubrzyca

Gawryłowski
Potok

Dopływ spod
Gronia

– 528 –

0+000

0+000

1+000

1+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
249

PLRW120012822
249

Piekielnik

Piekielnik

Piekielnik

Biała Woda
(db. Pot.
Piekielnik od
ujścia Czarnej
Wody)

– 529 –

0+000

9+640

9+640

13+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

5,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

5,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

Ze względu na obszar
PLH120002 na rzece
Piekielnik 0-8,2 km;
należy zaniechać
prac, które mogą
w przypadku realizacji
wpłynąć na naturalny
działań utrzymaniowych stan cieku, dopuszcza
na terenie
się prowadzenie prac
Południowomałopolskiego w przypadku ochrony
Obszaru Chronionego
przeciwpowodziowej
Krajobrazu, należy
i usuwania szkód
sprawdzić czy nie wystąpi
popowodziowych;
kolizja z
likwidacja odsypisk i
uwarunkowaniami
namulisk jest
obowiązującymi w
możliwa w
przedmiotowym obszarze przypadku zagrożenia
chronionym
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
249

PLRW120012822
249

Piekielnik

Piekielnik

– 530 –

Czarna Woda

Grunik

0+000

0+000

4+500

5+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
249

Piekielnik

Borowy Potok

– 531 –

0+000

5+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

Ze względu na obszar
PLH120002 na rzece
Borowy Potok 0-5
km; należy zaniechać
prac, które mogą
wpłynąć na naturalny
stan cieku, dopuszcza
się prowadzenie prac
w przypadku ochrony
przeciwpowodziowej
i usuwania szkód
popowodziowych;
likwidacja odsypisk i
w przypadku realizacji
namulisk jest
działań utrzymaniowych
możliwa w
na terenie
przypadku zagrożenia
Południowomałopolskiego
powodziowego z
Obszaru Chronionego
zachowaniem
Krajobrazu, należy
uwarunkowań
sprawdzić czy nie wystąpi
prowadzenia prac
kolizja z
zgodnie z zapisami
uwarunkowaniami
PZO; wycinka
obowiązującymi w
pojedynczych drzew
przedmiotowym obszarze
możliwa jest w
chronionym
przypadku zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
249

Piekielnik

– 532 –

Borczak

0+000

4+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
269

Syhlec

– 533 –

Sylec

0+000

17+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

Ze względu na obszar
PLH120002 na rzece
Syhlec 0-6,5kmnależy zaniechać
prac, które mogą
wpłynąć na naturalny
stan cieku, dopuszcza
się prowadzenie prac
w przypadku ochrony
przeciwpowodziowej
i usuwania szkód
popowodziowych;
likwidacja odsypisk i
w przypadku realizacji
namulisk jest
działań utrzymaniowych
możliwa w
na terenie
przypadku zagrożenia
Południowomałopolskiego
powodziowego z
Obszaru Chronionego
zachowaniem
Krajobrazu, należy
uwarunkowań
sprawdzić czy nie wystąpi
prowadzenia prac
kolizja z
zgodnie z zapisami
uwarunkowaniami
PZO; wycinka
obowiązującymi w
pojedynczych drzew
przedmiotowym obszarze
możliwa jest w
chronionym
przypadku zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
269

PLRW120012822
269

Syhlec

Syhlec

Skalnica

Jasiurowski
Potok

– 534 –

0+000

0+000

3+500

0+800

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120014822
279

PLRW120014822
279

Czarna Orawa od Zubrzycy bez
Zubrzycy do ujścia

Czarna Orawa od Zubrzycy bez
Zubrzycy do ujścia

– 535 –

Czarna Orawa 19+519

Jasiowski
Potok

0+000

27+300

3+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

3,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

5,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

Ze względu na obszar
PLH120002 na rzece
Czarna Orawa
19,519-27,300 km
należy zaniechać
prac, które mogą
w przypadku realizacji
wpłynąć na naturalny
działań utrzymaniowych
stan cieku, dopuszcza
na terenie
się prowadzenie prac
Południowomałopolskiego
w przypadku ochrony
Obszaru Chronionego
przeciwpowodziowej
Krajobrazu, należy
i usuwania szkód
sprawdzić czy nie wystąpi
popowodziowych;
kolizja z
likwidacja odsypisk i
uwarunkowaniami
namulisk jest
obowiązującymi w
możliwa w
przedmiotowym obszarze
przypadku zagrożenia
chronionym
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120014822
279

PLRW120014822
279

Czarna Orawa od Zubrzycy bez
Zubrzycy do ujścia

Czarna Orawa od Zubrzycy bez
Zubrzycy do ujścia

– 536 –

Chyżnik

Dalsza Młaka

0+000

0+000

5+000

2+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120014822
279

PLRW120012822
2729

Czarna Orawa od Zubrzycy bez
Zubrzycy do ujścia

Lipnica

Bliższa Młaka

Lipnica
(Lipniczanka)

– 537 –

0+000

0+000

1+000

15+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
2729

PLRW120012822
2729

Lipnica

Lipnica

Przywarówka

Szumiący
Potok

– 538 –

0+000

0+000

2+500

4+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

2,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

3,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
2729

PLRW120012822
2729

Lipnica

Lipnica

Zgamowski
Potok

Przykopka

– 539 –

0+000

0+000

1+000

0+200

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
2729

PLRW120012822
2729

Lipnica

Lipnica

Kiczorka

Zwiotkowski
Potok

– 540 –

0+000

0+000

6+000

1+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

2,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

2,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
2729

PLRW120012822
2729

Lipnica

Lipnica

Kuligowski
potok

Cichy Potok

– 541 –

0+000

0+000

2+000

2+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW120012822
2729

PLRW120012822
2923

Lipnica

Chyżny do granicy państwa

– 542 –

Górka

Chyżny

0+000

1+300

2+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

8+100

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

1,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW120012822
2923

Chyżny do granicy państwa

Chyżny do granicy państwa

Jamów
Chyżny

Tokarka

0+000

0+000

1+000

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW120012822
2923

– 543 –

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką /po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

3+000

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW120012822
2929

PLRW120012822
2949

Chyżny graniczny

Krzywań

– 544 –

Chyżny

Krzywań
Bliższy

0+000

0+000

1+300

5+000

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (56% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką/po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

1,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

2,0

2,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
2949

PLRW120014822
279

Krzywań

Czarna Orawa od Zubrzycy bez
Zubrzycy do ujścia

Pasiekowy
Potok

Graniczny
Krzywań
(Dalszy)

– 545 –

0+000

0+000

2+000

3+000

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

1,0

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

1,0

3,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
2989

PLRW200021229
99

PLRW200021229
99

Jeleśnia na granicy PL i SK

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

– 546 –

Jeleśnia

San

San

0+000

0+000
(0+000
)

9+800
(9+750
)

11+100

9+800
(9+750)

15+200
(15+300)

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką.

zapobieganie
zarastaniu
brzegów i
budowli
roślinnością
wysoką,

2,0

5,4

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryta przed
skutkami erozji.

3,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku wraz z
terenem
międzywala,
zapobieganie
powstawianiu
zatorów z
powolnych drzew i
krzewów oraz
zalewaniu terenów
przyległych.

1110,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku wraz z
terenem
międzywala,
zapobieganie
powstawianiu
zatorów z
powolnych drzew i
krzewów oraz
zalewaniu terenów
przyległych.

490,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021229
99

PLRW200021229
99

PLRW200021229
99

PLRW200021229
99

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

– 547 –

San

San

San

San

15+200
(15+30
0)

21+000
(21+30
0)

25+450
(25+40
0)

30+750
(30+60
0)

21+000
(21+300)

x

zapobieganie
zarastaniu
brzegów i
budowli
roślinnością
wysoką,

6,0

25+450
(25+400)

30+750
(30+600)

37+700
(37+400)

x

zapobieganie
zarastaniu
brzegów i
budowli
roślinnością
wysoką,

13,5

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku wraz z
terenem
międzywala,
zapobieganie
powstawianiu
zatorów z
powolnych drzew i
krzewów oraz
zalewaniu terenów
przyległych.

580,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku wraz z
terenem
międzywala,
zapobieganie
powstawianiu
zatorów z
powolnych drzew i
krzewów oraz
zalewaniu terenów
przyległych.

550,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku wraz z
terenem
międzywala,
zapobieganie
powstawianiu
zatorów z
powolnych drzew i
krzewów oraz
zalewaniu terenów
przyległych.

480,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawianiu
zatorów z
powolnych drzew i
krzewów oraz
zalewaniu terenów
przyległych.

870,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021229
99

PLRW200021229
99

PLRW200021227
79

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

San od Złotej do Rudni

– 548 –

San

San

San

37+700
(37+40
0)

45+800
(45+58
0)

51+550
(51+15
0)

45+800
(45+530)

51+550
(51+150)

72+700
(73+020)

x

x

przy moście w
Ulanowiezapobieganie
zarastaniu
brzegów wysoką
roślinnością

przy moście w
Krzeszowiezapobieganie
zarastaniu
brzegów wysoką
roślinnością

6,0

6,0

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawianiu
zatorów z
powolnych drzew i
krzewów oraz
zalewaniu terenów
przyległych.

x

zabobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

x

zabobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

470,0

10,0

15,2

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

10,0

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021227
33

PLRW200019225
9

San od Wisłoka do Złotej

San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka

– 549 –

San

San

72+700
(73+02
0)

90+500
(90+91
5)

90+500
(90+915)

136+800
(137+840)

x

x

przy moście w
Rzuchowie i
Starym Mieściezapobieganie
zarastaniu
brzegów wysoką
roślinnością,
corocznie

przy wszystkich
mostach na tym
odcinkuzapobieganie
zarastaniu
brzegów wysoką
roślinnością,
corocznie

12,0

24,0

Poz. 4055

x

x

zabobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

zabobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

18,4

30,6

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

10,0

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 180007 na rzece
San na odc. 121,5164,55 należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019225
9

PLRW200019225
131

San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka

San od Wiaru do Huczek

– 550 –

San

136+80
0
(137+8
40)

San

157+00
0
(164+5
50)

157+000
(164+550)

160+000
(167+365)

Poz. 4055

x

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

27,0

x

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

8,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 180007 na rzece
San na odc. 121,5164,55 należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
999

San od Olszanki do Wiaru

– 551 –

San

160+00
0
(167+3
65)

185+000
(197+550)

x

trawy i porost
roslinny
ogranicza spływ
wód korytem
rzeki.
Wykaszanie
roślin z brzegów
poprawi spływ
wód korytem
rzeki

50,0

Poz. 4055

x

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

27,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 180007 na
rzece San na odc.
160-185 (167,365197,550) należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

San od Tyrawki do Olszanki

– 552 –

San

185+00
0
(197+5
50)

223+000
(235+500)

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów, oraz
erozji na brzegach
budowli
regulacyjnych

150,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Ze względu na obszar
PLH 180007 na
rzece San na odc.
195,5-281 km należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

San od Tyrawki do Olszanki

– 553 –

San

223+00
0
(235+5
00)

236+000
(249+000)

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów, oraz
erozji na brzegach
budowli
regulacyjnych

80,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Ze względu na obszar
PLH 180007 na
rzece San na odc.
195,5-281 km należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

San od Tyrawki do Olszanki

– 554 –

San

236+00
0
(249+0
00)

260+452
(274+555)

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów, oraz
erozji na brzegach
budowli
regulacyjnych

240,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Ze względu na obszar
PLH 180007 na
rzece San na odc.
195,5-281 km należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

San od Tyrawki do Olszanki

– 555 –

San

260+45
2
(274+5
55)

266+600
(281+250)

Poz. 4055

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

14,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Ze względu na obszar
PLH 180007 na
rzece San na odc.
195,5-281 km należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

PLRW200015223
79

San od Tyrawki do Olszanki

San od Tyrawki do Olszanki

Biały Potok

Ratniówka

– 556 –

0+000

0+000

4+000

5+700

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; zapobieganie
erozji brzegów i dna
spowodowanej
zatorami; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

6,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001522331
9

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

– 557 –

San

266+60
0
(281+2
50)

319+000
(334+120)

x

zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

6,0

Poz. 4055

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

20,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względuna obszar
PLH 180007 na rzece
San na odc. 281-293należy ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001522331
9

RW20001522331
9

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

– 558 –

Dębny

Olchowski
Potok
(Olchowiecki)

0+000

0+000

4+700

4+600

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001522331
9

RW20001522331
9

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

– 559 –

Stróża
Wielka
(Stróżowski)

Brodek

0+000

0+000

6+200

5+500

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001522331
9

RW20001522331
9

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

– 560 –

Manasterzec

Huzel

0+000

0+000

4+300

3+000

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001522331
9

RW20001522331
9

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

Dopływ z
Weremienia
(Weremień)

Myczkowiank
a

– 561 –

0+000

0+000

2+700

2+770

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014221
199

PLRW200012221
149

PLRW200012221
149

San od Wołosatego do zb. Solina

San do Wołosatego

San do Wołosatego

– 562 –

San

San

Krywka

350+00
0
(359+1
00)

381+55
0
(391+3
00)

0+000

381+550
(391+300)

444+000
(457+755)

5+200

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

6,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
149

PLRW200019228
99

PLRW200019228
599

San do Wołosatego

Tanew od Łady do ujścia

Tanew od Muchy do Łady

– 563 –

Wołosaty poza
granicami
BPN

Tanew

Tanew

0+000

0+000

25+900
(26+30
0)

8+200

25+900
(26+300)

66+850
(71+155)

Poz. 4055

x

x

x

przy wszystkich
mostach na tym
odcinkuzapobieganie
zarastaniu
brzegów wysoką
roślinnością,
corocznie

przy wszystkich
mostach na tym
odcinkuzapobieganie
zarastaniu
brzegów wysoką
roślinnością

30,0

25,0

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1,0

5,4

7,8

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

7,0

7,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019228
35

RW20007228169

Tanew od Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

Tanew do Łosinieckiego Potoku

– 564 –

Tanew

Tanew

66+850
(71+15
5)

89+500
(95+26
0)

89+500
(95+260)

109+000
(114+252)

x

x

przy wszystkich
mostach na tym
odcinkuzapobieganie
zarastaniu
brzegów wysoką
roślinnością

przy wszystkich
mostach na tym
odcinkuzapobieganie
zarastaniu
brzegów wysoką
roślinnością

25,0

25,0

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

3,6

3,4

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji

6,0

6,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego oraz
Krasnobrodzkiego
Parku
Krajobrazowego, a
także Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH180017 w
obrębie siedliska oraz
bezpośredniego
otoczenia należy
zaniechać prac na
rzece Tanew 71- 95
km z wyjątkiem cięć
sanitarnych i
usuwania gatunków
obcych ekologicznie;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i
zwierząt.należy
powstrzymać się od
prowadzenia prac w
obrębie siedliska lub
prowadzić je z
zachowaniem areału,
struktury oraz składu
gatunkowego; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
999

PLRW200092249
9

PLRW200092245
71

San od Olszanki do Wiaru

Wiar od granicy państwa do
ujścia

Wiar od Sopotnika do granicy
państwa

– 565 –

Z Prałkowiec

Wiar

Wiar

0+000

0+000

22+500
(25+50
0)

3+000

11+500
(12+500)

31+500
(34+830)

x

trawy i porost
roslinny
ogranicza spływ
wód korytem
rzeki.
Wykaszanie
roślin z brzegów
poprawi spływ
wód korytem
rzeki

24,0

Poz. 4055

x

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

3,0

x

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

10,0

x

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

3,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012224
52

PLRW200012224
52

PLRW200012224
52

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

– 566 –

Wiar

Jarce

Sieńkowiec

31+500
(34+83
0)

0+000

0+000

68+000
(74+651)

2+000

1+000

Poz. 4055

x

x

x

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012224
52

PLRW200012224
52

PLRW200012224
52

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

– 567 –

Tym

Jamninka

Turnica

0+000

0+000

0+000

2+000

x

5+000

1+500

Poz. 4055

x

x

trawy i porost
roslinny
ogranicza spływ
wód korytem
rzeki.
Wykaszanie
roślin z brzegów
poprawi spływ
wód korytem
rzeki

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012224
52

PLRW200012224
52

PLRW200012224
52

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

– 568 –

Rozłogi

Klimówka

Roztoka

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4+500

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+500

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+900

x

drzewa i krzewy
powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

5,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012224
52

PLRW200012224
52

PLRW200012224
65

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Wyrwa I do granicy państwa

– 569 –

Mszaniec

Łodzinka

Wyrwa

0+000

0+000

27+600

Poz. 4055

2+000

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+000

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

32+000

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

krzewy powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

3,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
96

PLRW200012223
89

PLRW200012223
89

Łętowianka

Łętowianka

Olszanka

Olszanka

Olszanka

Krzeczkowski
Potok

– 570 –

0+000

0+000

0+000

3+500

7+000

4+000

x

trawy i porost
roslinny
ogranicza spływ
wód korytem
rzeki.
Wykaszanie
roślin z brzegów
poprawi spływ
wód korytem
rzeki

18,0

x

usuwanie roślin
w dnie niecek
stopni wodnych
poprawi spływ
wód i
funkcjonowanie
budowli
wodnych

6,0

Poz. 4055

x

krzewy powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

5,0

x

krzewy powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

25,0

x

krzewy powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

3,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
89

PLRW200012223
89

PLRW200012223
89

PLRW200015223
79

Olszanka

– 571 –

Lany

Olszanka

Turków

Olszanka

Dopływ
Brylińce
(Kobylański)

San od Tyrawki do Olszanki

Dopływ spod
Góry
Horoszówki
(Horoszówka)

0+000

0+000

0+000

0+000

1+000

2+000

0+500

3+800

x

trawy i porost
roslinny
ogranicza spływ
wód korytem
rzeki.
Wykaszanie
roślin z brzegów
poprawi spływ
wód korytem
rzeki

5,0

Poz. 4055

x

krzewy powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

3,0

x

krzewy powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

3,0

x

krzewy powodują
zawężanie koryta
rzeki, ich usunięcie
poprawi spływ wód
korytem.

2,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

PLRW200015223
79

San od Tyrawki do Olszanki

San od Tyrawki do Olszanki

Kupija
(Chołowice)

Kupieńska
Rzeka

– 572 –

0+000

0+000

4+600

4+600

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

PLRW200015223
79

San od Tyrawki do Olszanki

San od Tyrawki do Olszanki

Chyrzynka

Skopowska
Rzeka
(Ze Skopowa)

– 573 –

0+000

0+000

2+000

5+400

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta potoku,

2

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

PLRW200015223
79

San od Tyrawki do Olszanki

San od Tyrawki do Olszanki

– 574 –

Świnka

Olszówka
(Pawłokoma)

0+000

0+000

5+400

5+800

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta potoku,

5

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

PLRW200015223
79

San od Tyrawki do Olszanki

San od Tyrawki do Olszanki

Rozpucie
(Niewistka)

Zagródek

– 575 –

0+000

0+000

4+600

6+400

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223
79

PLRW200012223
338

San od Tyrawki do Olszanki

Witryłówka

Obarzymka

Wtryłówka

– 576 –

0+000

0+000

4+900

6+300

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

2

10

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

2

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
349

PLRW200012223
349

PLRW200012223
349

Stara Rzeka

Stara Rzeka

Stara Rzeka

– 577 –

Krzywy

Wydrna

Stara Rzeka
(Jabłonka)

0+000

0+000

0+000

4+600

x

4+800

14+600

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

10

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
389

PLRW200012223
49

Magierka

Baryczka

Magierka

Baryczka

– 578 –

0+000

0+000

19+500

20+900

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

5

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
49

PLRW200012223
52

Baryczka

Łubienka

– 579 –

Hłudno

Łubienka

0+000

0+000

3+000

11+800

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

5

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, , należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
369

PLRW200012223
532

Jaworka

Potok Kruszelnica

– 580 –

Jaworka

Kruszelnica

0+000

0+000

8+500

8+500

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
534

PLRW200012223
549

Dynówka

Harta

Dynówka

Ostrówek
(Ulanka)

– 581 –

0+000

0+000

9+200

8+100

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

2

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
549

PLRW200012223
5529

Harta

Szklarka

– 582 –

Harta

Szklarka

0+000

0+000

11+100

10+100

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

10

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, ,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
55929

PLRW200012223
55929

PLRW200012223
569

Dylągówka

Dylągówka

Drohobyczka

Dylągówka
(Dylągowa)

Szumina

Drohobyczka

– 583 –

0+000

0+000

0+000

6+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

2

0+020

10+700

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

15

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
569

PLRW200012223
569

Drohobyczka

Drohobyczka

– 584 –

Huta
Drohobycka

Poręby

0+000

0+000

3+900

0+610

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

2,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
569

PLRW200012223
589

Drohobyczka

Jawornik

Śliwnica

Jawornik

– 585 –

0+000

0+000

9+800

19+300

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

1

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
699

PLRW200012223
699

Stupnica

Stupnica

– 586 –

Stupnica

Brzuska

0+000

0+000

28+700

6+300

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
699

PLRW200012223
699

Stupnica

Stupnica

Jasionka

Korzonka
(Korzeniecki)

– 587 –

0+000

0+000

4+800

5+700

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
699

PLRW200012223
699

Stupnica

Stupnica

Pot. Bez
nazwy
(dopływ
Stupnicy)

Rudawka

– 588 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+025

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8+600

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
699

PLRW200012223
699

Stupnica

Stupnica

– 589 –

Lipka

Dobrzanka

0+000

0+000

17+100

5+000

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
699

PLRW200012223
699

Stupnica

Stupnica

Nadzicza
(Z Reberca)

Leszczawka

– 590 –

0+000

0+000

5+200

6+800

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
769

PLRW200012223
769

Kamionka

Kamionka

Kamionka

Pot. bez
nazwy
(Siny Rząs)

– 591 –

0+000

0+000

7+200

0+120

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
utrzymanie w
dobrym stanie
budowli
regulacyjnych

10

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

30

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
3299

PLRW200012223
3299

Tyrawka

Tyrawka

– 592 –

Tyrawka

Lachawka
(Pilanka)

0+000

0+000

18+000

6+200

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

12,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
3299

PLRW200012223
3299

PLRW200012223
3299

Tyrawka

Tyrawka

Tyrawka

– 593 –

Berezka

Borsukowiec

Tarnawka

0+000

0+000

0+000

10+300

5+600

8+500

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

30,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
29

PLRW200012223
29

Sanoczek

Sanoczek

Sanoczek

Falejówka
Tyrawska
(Pijawka)

– 594 –

0+000

0+000

27+600

2+700

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

30,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
29

PLRW200012223
29

Sanoczek

Sanoczek

– 595 –

Różowy

Czerteź

0+000

0+000

4+300

3+400

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
29

PLRW200012223
29

Sanoczek

Sanoczek

– 596 –

Niebieszczank
a
(Prusiek)

Modrza

0+000

0+000

9+100

8+060

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
29

PLRW200012223
29

Sanoczek

Sanoczek

– 597 –

Bukowica

Silska

0+000

0+000

6+900

6+200

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

6,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222318
9

RW20001222318
9

RW20001222318
9

Płowiecki

Płowiecki

Płowiecki

Płowiecki

Dworzyska

Stróża Mała

– 598 –

0+000

0+000

0+000

6+700

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

6,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5+980

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4+200

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

1,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014222
99

PLRW200014222
99

Osława od Rzepedki do ujścia

Osława od Rzepedki do ujścia

– 599 –

Osława
do Rzepedki
do ujścia

Głęboki

0+000

0+000

34+250

4+800

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

8,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
52

PLRW200012222
52

Osława do Rzepedki

Osława do Rzepedki

Osława
do Rzepedki

Rzepedka

– 600 –

34+250

0+000

62+000

6+800

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta

6,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
52

Osława do Rzepedki

Jawornik

– 601 –

0+000

5+600

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
52

Osława do Rzepedki

Dołżyczka

– 602 –

0+000

7+000

Poz. 4055

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 180014 na rzece
Dołżyczka 4,5-7 km
działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
52

Osława do Rzepedki

Barbarka
(Komaniecki)

– 603 –

0+000

8+000

x

zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

14,0

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

12,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
52

Osława do Rzepedki

Radoszanka

– 604 –

0+000

4+500

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 180014 na rzece
Radoszanka 2,5-4,5
km działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
52

Osława do Rzepedki

Osławica

– 605 –

0+000

17+800

Poz. 4055

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

12,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 180014 na rzece
Osławica 17-17,8
km działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
52

Osława do Rzepedki

– 606 –

Bystry

0+000

3+700

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 180014 na
rzece Bystry 0,5-3,7
km działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
52

PLRW200012222
52

Osława do Rzepedki

Osława do Rzepedki

Dopływ z
Turzańska
(Turzańsk)

Smolniczek

– 607 –

0+000

0+000

4+600

8+200

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
94

PLRW200012222
89

Poraż

Kalniczka

Poraż
(Młynówka)

Tarnawka

– 608 –

0+000

0+000

7+960

20+600

x

zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

22,0

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6,0

8,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012222
89

PLRW200012222
69

Kalniczka

Płonka

– 609 –

Kalniczka
(Tarnawka)

Płonka

0+000

0+000

4+600

10+500

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

2,0

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu , należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
989

PLRW200012221
949

PLRW200012221
949

Wujski Potok

Dyrbek

Dyrbek

– 610 –

Wujski Potok

Dyrbek

Glinny

0+000

0+000

0+000

6+500

8+700

4+600

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

6,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
899

PLRW200012221
899

PLRW200012221
899

Hoczewka

Hoczewka

Hoczewka

Hoczewka

Dziurdziówka

Jasielnica

– 611 –

0+000

0+000

0+000

17+440
(27+400)

4+100

2+600

Poz. 4055

x

x

x

zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

15,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
899

PLRW200012221
899

Hoczewka

Hoczewka

Zahoczewski

Ruchlin
(Żernicki
Potok)

– 612 –

0+000

0+000

4+100

8+600

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
899

PLRW200012221
899

Hoczewka

Hoczewka

– 613 –

Cisowiec
(Cisowczyk)

Mchawa

0+000

0+000

Poz. 4055

2+700

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6+200

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

2,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
899

PLRW200012221
899

PLRW200012221
899

Hoczewka

Hoczewka

Hoczewka

– 614 –

Stężniczka

Rabiański
(Rabski)

Jabłonka

0+000

0+000

0+000

5+100

9+500

11+600
(4+160)

Poz. 4055

x

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
899

PLRW200012221
72

Hoczewka

Mistik

Kołonica

Mistki
(Kortypolanka
)

– 615 –

0+000

0+000

5+200

4+500

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

1,0

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
69

PLRW200012221
69

Olszanka

Olszanka

Olszanica
(Stary Potok)

Kiniański
(Orelec)

– 616 –

0+000

0+000

17+200

4+700

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

35,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
69

PLRW200012221
69

Olszanka

Olszanka

– 617 –

Rudenka
(Leki)

Wańkówka

0+000

0+000

3+000

15+700

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

6,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

16,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
69

PLRW200012221
69

PLRW200012221
5569

Olszanka

Olszanka

Bereźnica

Ropieńka

Serednica

Bereźnica

– 618 –

0+000

0+000

0+000

7+600

9+100

14+100

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta

18,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002215
59

PLRW200002215
59

Zbiornik Solina do zapory w
Myczkowcach

Zbiornik Solina do zapory w
Myczkowcach

– 619 –

Wołczy

Zabrodzie
(Wola,
Myczkowski)

0+000

0+000

3+200

7+900

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
529

PLRW200012221
529

PLRW200012221
389

Głęboki Potok

Głęboki Potok

Wołkowyjka

– 620 –

Łobozew
(Łobozewka)

Głęboki
Potok

Wołkowyjka

0+000

0+000

0+000

7+500

4+400

11+700

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

7,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
389

PLRW200014221
299

Wołkowyjka

Solinka od Wetliny do ujścia

– 621 –

Rybnik
(Rybne)

Solinka
od Wetlinki
do ujścia

0+000

0+000

3+000

21+300

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu oraz
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014221
299

PLRW200012221
2699

Solinka od Wetliny do ujścia

Solinka do Wetliny

Bukowiec
(Bukowczańs
ki)

Solinka
do Wetlinki

– 622 –

0+000

21+300

3+500

47+100

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu oraz
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu oraz
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
2699

PLRW200012221
2699

Solinka do Wetliny

Solinka do Wetliny

– 623 –

Wetlina poza
granicami
BPN

Smerek

0+000

0+000

18+700

13+700

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu oraz
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu oraz
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
2699

PLRW200012221
2699

Solinka do Wetliny

Solinka do Wetliny

– 624 –

Kalnica

Bystry

0+000

0+000

5+800

7+000

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu oraz
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu oraz
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
2699

PLRW200012221
36

Solinka do Wetliny

Daszówka

Z Habkowiec
(Ciśnianka)

Daszówka
(Teleśnica)

– 625 –

0+000

0+000

5+000

9+000

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

1,0

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu oraz
CiśniańskoWetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
349

PLRW200012221
349

PLRW200012221
169

Czarna

Czarna

Dwernik

– 626 –

Czarny

Głuchy

Dwernik poza
granicami
BPN

0+000

0+000

0+000

20+000

9+000

5+800

Poz. 4055

x

x

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221
1529

PLRW900012769
1

Smolniczek

Strwiąż do granicy państwa

– 627 –

Smolniczek

Strwiąż

0+000

74+000

8+800

89+800

x

Zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta;
Zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką;

14,0

Poz. 4055

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolina Sanu, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW900012769
1

PLRW900012769
1

Strwiąż do granicy państwa

Strwiąż do granicy państwa

– 628 –

Stebnik

Królówka

0+000

0+000

10+000

9+500

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów;
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW900012769
1

PLRW900012769
1

PLRW900012769
1

Strwiąż do granicy państwa

Strwiąż do granicy państwa

Strwiąż do granicy państwa

– 629 –

Łodynka

Karaszyn

Łodyna

0+000

0+000

0+000

5+700

3+500

7+500

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

3,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW900012769
1

PLRW900012769
1

Strwiąż do granicy państwa

Strwiąż do granicy państwa

Uniaczka

Jasieńka
(Głuchy)

– 630 –

0+000

0+000

5+000

14+500

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów; ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW900012769
1

PLRW900012769
1

Strwiąż do granicy państwa

Strwiąż do granicy państwa

Pastewnik

Hoszowczyk

– 631 –

0+000

0+000

11+140

4+500

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku; zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW900012769
1

PLRW900012748

PLRW900012748

Strwiąż do granicy państwa

Mszaniec do Syhawki

Mszaniec do Syhawki

– 632 –

Olchy
(Równianka)

Mszanka

Mszaniec
(w granicach
PL)

0+000

0+000

17+700

4+800

5+410

21+700

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku

4,0

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223
336

Borownica

Borownica

– 633 –

1+868

5+733

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych
drzew i
krzewów, oraz
erozji na
brzegach
budowli
regulacyjnych

2

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów, oraz
erozji na brzegach
budowli
regulacyjnych

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019225
9

San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka

– 634 –

San

116+65
0

116+950

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 180007 na rzece
San na odc. 121,5164,55 należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019225
9

PLRW200019225
9

San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka

San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka

– 635 –

San

San

121+30
0

94+500

Poz. 4055

123+500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

97+300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 180007 na rzece
San na odc. 121,5164,55 należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 636 –

PLRW200019225
9

San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka

San

92+700

95+290

PLRW200092249
9

Wiar od granicy państwa do
ujścia

Wiar

1+200
1+200

7+050
4+250

PLRW200021229
99

San od Rudni do ujścia

San

PLRW200021229
99

San od Rudni do ujścia

San

0+000

4+900

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229
69

PLRW200017229
69

Łukawica

Łukawica

Łukawica

Dębowiec

– 637 –

14+000

9+000

33+500

20+600

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

48

6

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

5

2

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

12

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

4

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019229
499

PLRW200017229
469

Bukowa od Rakowej do ujścia

Biała

– 638 –

Bukowa

Biała

17+000

0+000

41+000

29+100

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

8

66

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

4

3

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

12

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229
469

PLRW200017229
469

Biała

Biała

Ciechocinka

Trzebęcz
(Trzebensz)

– 639 –

0+000

0+000

4+500

18+300

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

3

15

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

1

4

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229
469

PLRW200017229
469

Biała

Biała

Borownica

Żytnówka

– 640 –

0+000

0+000

7+700

5+200

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

5

12

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

2

3

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

4

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

46

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229
4569

PLRW200017229
449

Czartosowa

Branew

– 641 –

Czartosowa
(Czartusowa)

Branew

0+000

0+000

8+900

27+300

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

6

5

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

1

1

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

8

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229
429

Bukowa do
Rakowej

Bukowa do Rakowej

Bukowa do Rakowej

– 642 –

Rakowa

Dzwola
(Rakowa A)

0+000

0+000

18+600

9+600

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

55

30

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

10

6

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

8

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017228
6169

PLRW200017229
449

Łada do Osy

Branew

Biała Łada

Branewka
Górna

– 643 –

49+570

0+000

55+370

8+600

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

52

6

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

7

2

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

25

6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229
458

PLRW200017229
469

Sopot

Biała

– 644 –

Sopot

Wał rzeki
Biała

0+000

0+000

7+600

0+800

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

5

28

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

2

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

4

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

4

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20007228169

PLRW200017228
389

Tanew do Łosinieckiego Potoku

Sopot

– 645 –

Potok
Łosiniecki

Sopot

0+000

11+480

4+000

25+050

x

efekt rolniczy zapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającym
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
nych oraz innych
urządzeń
wodnych, w
szczególności ich
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego

x

efekt rolniczy zapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającym
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
nych oraz innych
urządzeń
wodnych, w
szczególności ich
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego

13,2

45

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

11,8

Poz. 4055

x

efekt rolniczy zapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającym
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnyc
h oraz innych
urządzeń wodnych,
w szczególności ich
odpowiedniego
stanu technicznego i
funkcjonalnego

x

efekt rolniczy zapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającym
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnyc
h oraz innych
urządzeń wodnych,
w szczególności ich
odpowiedniego
stanu technicznego i
funkcjonalnego

2,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego oraz
Krasnobrodzkiego
Parku
Krajobrazowego, a
także Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

8,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Krasnobrodzkiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229
429

Bukowa do Rakowej

BUKOWA

– 646 –

41+500

55+490

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

46,3

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

41,3

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

8,7

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017228
769

Borowina

BOROWINA

– 647 –

6+100

14+430

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

27,5

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

24,5

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

5,2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017228
6169

Łada do Osy

– 648 –

BIAŁA
ŁADA

11+750

49+570

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

163,9

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

146,1

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

30,9

x

efekt
przeciwpowodzio
wy -zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

81

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019228
69

PLRW200017229
429

Łada od Osy do ujścia z Czarną
Ładą od Braszczki

Bukowa do Rakowej

CZARNA
ŁADA

DOPŁYW
BUKOWEJ

– 649 –

0+000

0+000

30+100

4+910

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń ,
zapewnienie
działania
urzadzeń
wodnych, w
szczególności ich
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

99,6

16,2

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń ,
zapewnienie
działania
urzadzeń
wodnych, w
szczególności ich
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

88,8

14,5

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

18,8

3,1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017228
89

PLRW200019228
35

Kurzynka

Tanew od Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

KURZYNKA

KANAŁ
ZRZUTOWY

– 650 –

16+500

0+000

20+800

1+750

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

14,2

5,6

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

12,7

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

2,7

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016228
329

Lubienia

LUBIEŃ

– 651 –

0+000

21+670

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

71,5

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

63,7

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

13,5

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

3,5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017227
29

Złota I

LUCHÓWKA

– 652 –

0+400

14+500

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

46,7

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

41,6

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

8,8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019228
69

Łada od Osy do ujścia z Czarną
Ładą od Braszczki

– 653 –

ŁADA

4+000

12+700

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

28,8

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

5,4

x

efekt rolniczy zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze
oraz uprawom
rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w
rosnących w linii
brzegowej

1,4

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016228
589

PLRW200017228
49

Łazowna

Szum

ŁAZOBNA

NIEPRYSZK
A

– 654 –

0+000

0+000

6+700

6+860

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń ,
zapewnienie
działania
urzadzeń
wodnych, w
szczególności ich
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

22,2

22,5

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

4,2

4,2

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

1,1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Krasnobrodzkiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016228
329

PLRW200016228
36

Lubienia

Mucha

PASTERNIK

POTOK
MUCHA

– 655 –

0+000

0+000

6+760

5+750

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

22,2

18,9

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

16,8

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

4,2

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodziow
y- zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

3,6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017227
29

PLRW200017228
52

Złota I

Szpisznica

– 656 –

RZEKA
ZŁOTA

SZPISZNICA

18+300

0+000

23+830

10+280

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

18,2

34,1

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

30,4

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

3,4

6,4

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

0,9

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

1,7

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017228
49

PLRW200019228
35

Szum

Tanew od Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

– 657 –

SZUM

STARA
LUBIEŃ

0+000

0+000

6+800

3+920

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

22,5

12,9

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

11,5

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

4,2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Krasnobrodzkiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

2,4

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019228
35

PLRW200017227
349

Tanew od Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

Złota II

– 658 –

WIROWA

ZŁOTA

0+000

14+200

8+320

22+110

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń ,
zapewnienie
działania
urzadzeń
wodnych, w
szczególności ich
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

27,5

26,1

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

23,3

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń ,
zapewnienie
działania urzadzeń
wodnych, w
szczególności ich
odpowiedniego
stanu technicznego i
funkcjonalnego

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

5,2

4,9

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622854
9

Złota Nitka

ZŁOTA
KORCHÓW

– 659 –

0+000

16+300

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

53,9

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

48,1

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodziow
y- zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

10,2

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
x
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

2,6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622854
9

PLRW200019228
35

Złota Nitka

Tanew od Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

ZŁOTA
TARNOGRÓ
D

ZŁOTA
ZAMCH

– 660 –

0+000

0+000

4+040

11+180

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

13,4

37

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

11,9

33

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

2,5

7

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017228
618

Dopł. spod Dąbrowicy

CHMIELNIC
A

– 661 –

0+000

5+200

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

10,6

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016228
589

Łazowna

ŁAZOBNA

– 662 –

6+700

10+800

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

13,6

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

2,6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016228
36

Mucha

POTOK
MUCHA

– 663 –

5+750

7+300

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

5

Poz. 4055

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

PLRW200002138
599

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Zbiornik Dobczyce

– 664 –

Raba

Zbiornik
Dobczyce

0+000

60+100

60+100

69+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej ,
zapobiegnięcie
zarastaniu np.
Korpusu zapory i
wałów

100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

394

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej,
zapobiegnięcie
powstawaniu
zatorów,
zapobiegnięcie
uszkodzeniu
urzadzeń wodnych

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8399

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

– 665 –

Raba

69+000

107+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

350

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8139

PLRW200012213
8869

Raba od źródeł do Skomielnianki

Potok Trzciański

– 666 –

Raba

Sanecki/Trzci
ański/

107+00
0

0+000

126+000

20+200

Poz. 4055

x

x

zapobieganie
eutrofizacji wód,
zachowanie
przepustowości
koryta

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

umożliwienie
swobodnego
przepływu wód
powodziowych,
obrywanie brzegów

100

58

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8549

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Trzemeśnianka

Dopływ
Skrzydlnej

Trzemeśniank
a

– 667 –

0+000

0+000

5+500

10+600

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych
drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

umożliwienie
swobodnego
przepływu wód
powodziowych,
obrywanie brzegów

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

110

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna, zalewaniu
terenów
przyległych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8549

Trzemeśnianka

– 668 –

Zasanka

0+000

4+920

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002138
599

Zbiornik Dobczyce

– 669 –

Bulinka

0+000

4+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta
cieku,zapobiegan
ie zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roslinnością
wysoką

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
83949

PLRW200012213
83949

Bysinka

Bysinka

– 670 –

Bysinka

Bez nazwy ze
Szklarów

0+000

0+000

8+000

0+450

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta
cieku,zapobiegan
ie zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roslinnością
wysoką

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami,

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8399

PLRW200014213
8399

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Kobylak

Miłogoszcz

– 671 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4+870

2+700

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami,

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
83899

Trzebuńka

Trzebuńka

– 672 –

0+000

11+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8399

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Krzywianka
(Krzywiczank
a)

– 673 –

0+000

5+060

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8399

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Kaczanka

– 674 –

0+000

4+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
83729

PLRW200012213
83729

Wielka Suszanka

Wielka Suszanka

Wielka
Suszanka

Mała
Suszanka

– 675 –

0+000

0+000

6+250

2+550

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
83729

PLRW200012213
8369

Wielka Suszanka

Krzczonówka

Średnia
Suszanka

Krzczonówka

– 676 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+290

9+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

Krzczonówka

Pot.
Zagrodzki

Pot.
Rusnaków

– 677 –

0+000

0+000

2+000

3+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

Krzczonówka

Pot. Ostojów
(Ostojowy)

Pot.
Proszkowców

– 678 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+240

4+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

Krzczonówka

Pot. Smuga

Pot. Spod
Gronia

– 679 –

0+000

0+000

Poz. 4055

2+680

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

Więcierza

– 680 –

0+000

6+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

7

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

Czarny Potok

– 681 –

0+000

4+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

Bogdanówka
(Skomielnian
ka)

– 682 –

0+000

2+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

Bogdanówka

– 683 –

0+000

5+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

Walczakówka

– 684 –

0+000

3+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

Łętówka
(Łetownia)

– 685 –

0+000

3+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

pot. Zębalowy

– 686 –

0+000

3+040

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8369

Krzczonówka

pot.
Wichrowy

– 687 –

0+000

5+160

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstaniu zatorów
z powalonych
drzew i krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta ,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych ,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8349

Lubieńka

Lubieńka

– 688 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8349

Lubieńka

Tenczynka

– 689 –

4+000

7+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8349

Lubieńka

Krzeczowski

– 690 –

0+000

11+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8399

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

– 691 –

Sczebel

0+000

0+150

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8399

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Czechówka

– 692 –

0+000

0+150

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8329

PLRW200012213
8329

Kasinianka

Kasinianka

Kasinianka
(Kasinka)

Potoczański

– 693 –

0+000

0+000

15+000

0+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

50

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8329

PLRW200012213
8329

Kasinianka

Kasinianka

Kotowski

Jakubiakowy

– 694 –

0+000

0+000

0+250

0+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8329

PLRW200012213
8329

Kasinianka

Kasinianka

Muchowczańs
ki

Węgierski

– 695 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+250

0+300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8329

Kasinianka

Czyżowski

– 696 –

0+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8329

PLRW200014213
8399

Kasinianka

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Węglówka
(Niedźwiadek
)

Wróblowy

– 697 –

0+000

0+000

5+000

0+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8399

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Świątkówka

– 698 –

0+000

0+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8299

Mszanka

Mszanka

– 699 –

0+000

17+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

50

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8299

Mszanka

Szklanówka

– 700 –

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8299

Mszanka

– 701 –

Słomka

0+000

5+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8299

Mszanka

Łostówka

– 702 –

0+000

7+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8299

PLRW200012213
8299

Mszanka

Mszanka

Łętówka
(Łetowy)

Bez nazwy z
oś. Pieczonka
( Pieczonków)

– 703 –

0+000

0+000

4+000

0+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8299

PLRW200012213
8299

Mszanka

Mszanka

Wierzbienica

Rosocha

– 704 –

0+000

0+000

0+500

0+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8299

Mszanka

Porębianka

– 705 –

0+000

12+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8299

PLRW200012213
8299

Mszanka

Mszanka

– 706 –

Konina

Koninki

0+000

0+000

5+500

4+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8399

PLRW200012213
8189

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Olszówka

Szarków

Olszówka

– 707 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+000

4+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8399

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Luboński

– 708 –

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8149

Skomielnianka

Skomielniank
a

– 709 –

0+000

4+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8139

PLRW200012213
8139

Raba od źródeł do Skomielnianki

Raba od źródeł do Skomielnianki

– 710 –

Słonka (
Słony )

Rabski

0+000

0+000

6+000

0+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8139

PLRW200012213
8129

Raba od źródeł do Skomielnianki

Poniczanka

Bez nazwy z
oś Luberdy (
Luberdowy )

Poniczanka

– 711 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+600

7+700

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8129

Poniczanka

Rdzawka

– 712 –

0+000

5+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8139

Raba od źródeł do Skomielnianki

Zaklęty (
Kosiczne)

– 713 –

0+000

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8139

Raba od źródeł do Skomielnianki

Bielanka

– 714 –

0+000

3+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 715 –

Raba

59+600

61+200

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

PLRW200016213
8994

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Babica

– 716 –

Poz. 4055

Raba

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Kanał
Buczkowski

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PlRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 717 –

Raba

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

– 718 –

Soła

48+400

74+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

– 719 –

Sienka

0+000

5+250

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Czerwona
Woda
(Rybny)

– 720 –

0+000

5+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2389

Leśnianka

Leśnianka

– 721 –

0+000

15+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2389

Leśnianka

Twardorzeczk
a

– 722 –

0+000

6+160

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2369

Juszczynka

Juszczynka

– 723 –

0+000

8+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2369

Juszczynka

– 724 –

Bystra

0+000

5+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Brzuśnianka
(Brzuśnik)

– 725 –

0+000

3+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Przybędza

– 726 –

0+000

7+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
23569

Cięcinka

Cięcinka

– 727 –

0+000

9+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
23569

Cięcinka

Luraniec
(Loraniec)

– 728 –

0+000

2+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2349

Żabniczanka

Żabniczanka

– 729 –

0+000

11+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2349

Żabniczanka

– 730 –

Myce

0+000

1+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
23299

Bystra

– 731 –

Bystra

0+000

8+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
23299

Bystra

Szarzanka
(Szare)

– 732 –

0+000

5+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Grzegorzków
(Tynianka)

– 733 –

0+000

5+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
23299

Bystra

Kamesznica
(Kamesznicza
nka)

– 734 –

0+000

8+500

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
23169

Salamonka

Salomonka
(Rokitnik
,Rokitniak)

– 735 –

0+000

6+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Nawieśnik

– 736 –

0+000

4+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Okrajnik

– 737 –

0+000

3+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Kocoń
(Łękawka)

– 738 –

0+000

3+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Czeretnik
(Seretnik)

– 739 –

0+000

3+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Młynszczanka
(Młyńszczank
a)

– 740 –

0+000

3+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Potok Bez
Nazwy
(dopływ do
pot.
Młyńszczanka
)

– 741 –

0+000

1+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

Rycerski

– 742 –

0+000

4+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

– 743 –

Leżaje

0+000

1+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

Od Kotelnicy

– 744 –

0+000

1+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Nieledwia

– 745 –

0+000

5+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

Smrechówka
Mała

– 746 –

0+000

2+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

– 747 –

Ujsoły

0+000

13+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Hulbojowy
(Całujówka)

– 748 –

0+000

3+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

– 749 –

Dunacie

0+000

1+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

– 750 –

Żylica

0+000

23+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Dopływ w
Słupnem
(Słupny)

– 751 –

0+000

2+250

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
2499

Koszarawa od Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Przyłękówka

– 752 –

0+000

5+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
2499

Koszarawa od Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Komarnik

– 753 –

0+000

2+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Kamienna

– 754 –

0+000

4+450

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

– 755 –

Rycerka

0+000

16+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

Soła (Słanica,
Sól)

– 756 –

0+000

8+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

– 757 –

Radecki

0+000

6+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Kaniowiec

– 758 –

0+000

3+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2469

Sopotnia

Sopotnianka
(Sopotnia
Wielka)

– 759 –

0+000

13+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
24749

Pewlica

– 760 –

Grabski

0+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2449

Krzyżówka

Krzyżówka

– 761 –

0+000

10+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Buczynka

– 762 –

0+000

4+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Zimnik(Wieśn
ik)

– 763 –

0+000

4+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Potok
Graniczny
(Godziszka,
Godziszczank
a)

– 764 –

0+000

6+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

7

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Więzików

– 765 –

0+000

1+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Potok Wilczy
(Biłka)

– 766 –

0+000

3+850

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Dopływ spod
góry
Skrzyczne
(Czerna)

– 767 –

0+000

2+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Wiśnik
(Radziechowy
, Wieśnik)

– 768 –

0+000

7+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

– 769 –

Kalonka

0+000

10+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Wieśnik
(Zimnik)

– 770 –

0+000

3+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Bez Nazwy
(dop. do pot.
Wieśnik w m.
Łodygowice)

– 771 –

0+000

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
24549

Pewlica

Pewlica
(Pewel, Pewel
Wielka)

– 772 –

0+000

7+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

– 773 –

Pewlica

0+000

8+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Siwcowy

– 774 –

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

Cicha
(Soblówka)

– 775 –

0+000

9+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

Woda
Ujsolska
(Ujsoła
(Glinka))

– 776 –

0+000

13+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

– 777 –

Bystra
(Złatna)

0+000

11+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
24929

Trzebinka

Trzebinka

– 778 –

0+000

4+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2312

Nickulina

Nickulina

– 779 –

0+000

6+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2449

Krzyżówka

Glinna
(Glinny)

– 780 –

0+000

8+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
24549

Pewlica

Bez Nazwy
dop. pot.
Pewlica
(Pewel, Pewel
Wielka)

– 781 –

0+000

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

– 782 –

Bystra

0+000

7+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Juraszkowy

– 783 –

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2469

Sopotnia

Sopotnianka
(Sopotnia
Mała)

– 784 –

0+000

11+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

– 785 –

Czerna

0+000

15+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Łękawka

– 786 –

0+000

15+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Przybyłka
(Głucha)

– 787 –

0+000

5+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Bez Nazwy
dop. do pot.
Łękawka

– 788 –

0+000

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Bez Nazwy
dop. do pot.
Łękawka
Mała

– 789 –

0+000

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Łękawka
Mała

– 790 –

0+000

3+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Kocierzanka

– 791 –

0+000

15+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

4

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Z Kiczory

– 792 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

Rachowiec

– 793 –

0+000

4+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

– 794 –

Roztoka

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

Tarliczny

– 795 –

0+000

3+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

Stańcowski

– 796 –

0+000

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

Z Głębokiego

– 797 –

0+000

1+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

Ciapków

– 798 –

0+000

5+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
219

Soła do Wody Ujsolskiej

Płaskurówka

– 799 –

0+000

3+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

– 800 –

Roztoka

0+000

1+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

Równinowy
Potok

– 801 –

0+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

Smerechówka
Wielka

– 802 –

0+000

4+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

Urwisko

– 803 –

0+000

5+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

Danielka

– 804 –

0+000

9+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

Głęboki Potok

– 805 –

0+000

2+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
229

Woda Ujsolska

Straceniec

– 806 –

0+000

5+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

– 807 –

Surzy

0+000

1+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Solarzówka
(Rokitniak)

– 808 –

0+000

2+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Z Palenicy

– 809 –

0+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
23299

Bystra

Janoszka

– 810 –

0+000

1+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

– 811 –

Fułatów

0+000

1+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

– 812 –

Glinny

0+000

3+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

– 813 –

Jurów

0+000

0+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Porębski

– 814 –

0+000

2+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Od Fujasów

– 815 –

0+000

1+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Moczarki

– 816 –

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Przyborowiec

– 817 –

0+000

4+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Jabłonów

– 818 –

0+000

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2449

Krzyżówka

Czarny Groń

– 819 –

0+000

2+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2449

Krzyżówka

– 820 –

Dablin

0+000

2+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2449

Krzyżówka

Miodowiec

– 821 –

0+000

1+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
2499

Koszarawa od Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Suseński

– 822 –

0+000

4+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
24549

Pewlica

Dopływ spod
Kuflówki
(Gajcarka)

– 823 –

0+000

3+450

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
24549

Pewlica

Z Rówieńki
(Potok
Świętych)

– 824 –

0+000

1+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2469

Sopotnia

Potok w
Cebuli
(Cebulowy)

– 825 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2469

Sopotnia

Potok
Pierlaków
(Kajdasówka Pierlaków)

– 826 –

0+000

2+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2469

Sopotnia

– 827 –

Rakowy

0+000

2+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
2499

Koszarawa od Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

– 828 –

Mutne

0+000

2+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
24749

Pewlica

Rychwałdek

– 829 –

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
24929

Trzebinka

Sporyszek

– 830 –

0+000

2+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Bieniatka

– 831 –

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

– 832 –

Kalna

0+000

8+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Granica
(Czarny)

– 833 –

0+000

3+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Spod Gronia

– 834 –

0+000

3+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Spod Łysiny

– 835 –

0+000

4+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Stodołczyska

– 836 –

0+000

3+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

– 837 –

Cisowy

0+000

3+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Mała Puszcza

– 838 –

0+000

3+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

20

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
29549

Wielka Puszcza

– 839 –

Wielka
Puszcza

0+000

8+800

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

30

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

30

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

70

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
2499

Koszarawa od Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Koszarawa

– 840 –

0+000

14+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2439

Koszarawa do Krzyżówki bez
Krzyżówki

Koszarawa

– 841 –

14+500

31+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2369

Juszczynka

(Bez Nazwy
(pr dopływ do
pot.
Juszczynka w
km 5+750))

– 842 –

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2369

Juszczynka

(Bez Nazwy
(dopływ do
pot.
Juszczynka w
km 4+650))

– 843 –

0+000

1+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Bez Nazwy (l.
dopływ do
pot. Wieśnik
w m.
Łodygowice
w km1+500)

– 844 –

0+000

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Bartoszowiec

– 845 –

0+000

3+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

– 846 –

Bliźni

0+000

2+280

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Bez Nazwy
(pr. dopływ
do Łękawki w
km 11+150)

– 847 –

0+000

3+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Komania (pr.
Dopływ do
pot.
Kocierzanka
w km 8+550)

– 848 –

0+000

0+750

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

Łękawka

Skotniczyk

– 849 –

0+000

4+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Graniczny

– 850 –

0+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Głęboki Potok

– 851 –

0+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

– 852 –

Isepnica

0+000

4+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Suchy Potok
(Basioraczka)

– 853 –

0+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Żarnówka
Duża
(Żarnówka
Wielka)

– 854 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Żarnówka
Mała

– 855 –

0+000

2+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Potok Bez
Nazwy
(Suchy Potok)

– 856 –

0+000

1+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
29349

Ponikwa

Ponikwa
(Ponikiew)

– 857 –

0+000

6+250

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Czarny Potok
(Oczków
Potok)

– 858 –

0+000

3+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Żarnówka

– 859 –

0+000

8+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Wieśnik w m.
Pietrzyowice

– 860 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

– 861 –

Roztoka

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Wilczy Potok

Zbiornik
Czaniec

– 862 –

0+000

28+400

4+800

32+000

Poz. 4055

x

x

Ograniczenie
pojemności
zbiornika,
swobodny spływ
wód.

100

x

Ograniczenie
pojemności
zbiornika,
swobodny spływ
wód.

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Ochrona stabilności
brzegów zbiornika,
ograniczenie
pojemności
zbiornika,
swobodny spływ
wód.

50

100

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
utrzymanie
szlaku
żeglownego,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

PLRW200002132
9553

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Zbiornik
Tresna

Zbiornik
Porąbka

– 863 –

39+700

32+000

48+400

39+700

x

x

Ograniczenie
pojemności
zbiornika,
swobodny spływ
wód.

Ograniczenie
pojemności
zbiornika,
swobodny spływ
wód.

300

100

x

x

Ograniczenie
pojemności
zbiornika,
swobodny spływ
wód.

Ograniczenie
pojemności
zbiornika,
swobodny spływ
wód.

150

40

Poz. 4055

x

x

Ochrona stabilności
brzegów zbiornika,
ograniczenie
pojemności
zbiornika,
swobodny spływ
wód.

Ochrona stabilności
brzegów zbiornika,
ograniczenie
pojemności
zbiornika,
swobodny spływ
wód.

150

100

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

45

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

25

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Malinów
Potok

– 864 –

0+000

3+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
35229

Macocha

Bukowiec

– 865 –

0+000

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

Żylica

Bez Nazwy
(dopływ do
pot. Kalonka
w km 1+530,
Grodziszczańs
ki)

– 866 –

0+000

5+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

– 867 –

Czerna

0+000

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

– 868 –

Skawa

23+400

26+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

– 869 –

Skawa

38+600

61+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

– 870 –

Skawa

61+500

93+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

Stachorówka

– 871 –

0+000

2+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

Malejówka

– 872 –

0+000

7+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

Naprawa

– 873 –

0+000

6+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

Toporzysko
(Dziarski)

– 874 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

– 875 –

Strącze

0+000

5+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

– 876 –

Bystra

0+000

6+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

– 877 –

Sidzina

0+000

12+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

Sidzinka

– 878 –

0+000

3+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

– 879 –

Mikowy

0+000

3+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

– 880 –

Głaza

0+000

5+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

Ciśniawka

– 881 –

0+000

10+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

Kamieński
(Kamycki)

– 882 –

0+000

3+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

Wędźdno

– 883 –

0+000

3+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4299

Skawa do Bystrzanki

Na Pańskim

– 884 –

0+000

5+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Sępkówka
(Wroński)

– 885 –

0+000

3+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Osielec
(Osielczyk)

– 886 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Baranów

– 887 –

0+000

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Bandurowy

– 888 –

0+000

2+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4349

Wieprzczanka

Wieprzczows
ki Potok
(Wieprzczank
a)

– 889 –

0+000

7+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4369

Cadynka

Cadynka

– 890 –

0+000

5+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Sycówka
(Kojszówka)

– 891 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Juszczynka
(Mędralów)

– 892 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

– 893 –

Skawica

0+000

17+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

Jałowiec

– 894 –

0+000

5+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

– 895 –

Marków

0+000

5+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

Jaworzynka

– 896 –

0+000

3+250

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

– 897 –

Rybny

0+000

5+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

Mosorny
(Mosorczyk)

– 898 –

0+000

3+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

– 899 –

Wełcza

0+000

6+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

Jaworski

– 900 –

0+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

Surmiaków

– 901 –

0+000

2+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

Jastrzębiec

– 902 –

0+000

2+100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

– 903 –

Kalinka

0+000

3+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

Skawica
Górna

– 904 –

0+000

6+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

– 905 –

Gołynia

0+000

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

Skawica
Soltysia
(Suchogórski)

– 906 –

0+000

6+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

Wiechciówka
( Roztoki

– 907 –

0+000

2+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4499

Skawica

– 908 –

Rotnia

0+000

5+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4529

Żarnowska Woda

Żarnowska
Woda
(Żarnówka

– 909 –

0+000

4+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

– 910 –

Królów

0+000

2+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4549

Grzechynka

Grzechynka

– 911 –

0+000

8+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Stanaszkow

– 912 –

0+000

1+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Sumerówka
(Mędralów)

– 913 –

0+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Podksięży

– 914 –

0+000

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Księży Potok

– 915 –

0+000

4+900

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

7

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Poz. 4055

2

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Stryszawka

– 916 –

0+000

18+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Błądzonka

– 917 –

0+000

4+300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

– 918 –

Roztoki

0+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

– 919 –

Hucisko

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

– 920 –

Janiki

0+000

4+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Lachówka

– 921 –

0+000

11+300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Romiakówka

– 922 –

0+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Wątrobów

– 923 –

0+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Kurówka

– 924 –

0+000

6+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Dupniarz

– 925 –

0+000

2+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Kapałów

– 926 –

0+000

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Mącznianka

– 927 –

0+000

3+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

4

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Kocońka

– 928 –

0+000

9+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

– 929 –

Krzywy

0+000

3+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Targoszówka

– 930 –

0+000

6+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Sikorówka

– 931 –

0+000

3+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Paniczki

– 932 –

0+000

2+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Ustrzyna

– 933 –

0+000

2+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

– 934 –

Czerna

0+000

4+700

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Zasepnica

– 935 –

0+000

3+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
473299

Paleczka

Paleczka

– 936 –

0+000

16+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
473299

Paleczka

Palczyca

– 937 –

0+000

0+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
473299

Paleczka

Marcówka

– 938 –

0+000

3+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
473299

Paleczka

Zachełmna

– 939 –

0+000

3+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
473299

Paleczka

Jachówka

– 940 –

0+000

11+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
473299

Paleczka

Kotońka

– 941 –

0+000

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
473299

Paleczka

– 942 –

Bartny

0+000

1+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
473299

PLRW200012213
473299

Paleczka

Paleczka

Wrotkówka

Droszczyna

– 943 –

0+000

0+000

3+800

2+500

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
47349

Tarnawka

Tarnawka

– 944 –

0+000

9+900

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
47399

Zbiornik Świnna Poręba

Śleszówka

– 945 –

0+000

4+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
47369

Stryszówka

Stryszówka

– 946 –

0+000

8+900

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

3

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
47399

Zbiornik Świnna Poręba

Dąbrówka

– 947 –

0+000

3+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
47389

Jaszczurówka

Jaszczurówka

– 948 –

0+000

6+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
47389

Jaszczurówka

– 949 –

Suszyca

0+000

2+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

4

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
47399

Zbiornik Świnna Poręba

– 950 –

Bystrz

0+000

3+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

Ponikiewka

– 951 –

0+000

8+600

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Poz. 4055

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

Młynówka

– 952 –

0+000

0+800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

2

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Poz. 4055

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

– 953 –

Czuba

0+000

1+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

Brejkówka

– 954 –

0+000

0+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

2

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Poz. 4055

3

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
469

Stryszawka

Krupiaków

– 955 –

0+000

0+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
471

Skawa od Bystrzanki bez
Bystrzanki do zbiornika Świnna
Poręba

– 956 –

Grabace

0+000

0+600

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką,
zapobieganie
eutrofizacji wód

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji wód

Poz. 4055

2

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
47389

Jaszczurówka

– 957 –

Jamnik

0+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 958 –

Soła

0+000

28+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1000

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła na odc. 028,800 km likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO. Ze względu
na obszar
PLB120004 na cieku
ciek Soła 5-24,800
km należy
powstrzymać się od
prowadzenia prac
polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, jak również
dla umożliwienia
konserwacji/remontu,
wykonywania i
utrzymania urządzeń
wodnych w zakresie
niezbędnym do
wykonania i
utrzymania tych
urządzeń oraz cieków
naturalnych;
możliwość realizacji
działań
utrzymaniowych
wynikających z
potrzeby ochrony
przed powodziową i
koniecznością
usuwania szkód
popowodziowych
w sytuacji zaistnienia
konieczności
zabezpieczenia
infrastruktury

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 959 –

Poz. 4055
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryt cieków, na
zasadach określonych
w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

– 960 –

Skawa

0+000

18+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Skawa 8-10 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, a także
konieczności
utrzymania
prawidłowej
gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

– 961 –

Skawa

18+000

24+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Skawa 18,8-19,3 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134
769

Choczenka

Choczenka

– 962 –

0+000

12+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

Dąbrówka

– 963 –

0+000

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

Wieprzówka do Targaniczanki

Podpuszcz

– 964 –

0+000

4+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

Wieprzówka do Targaniczanki

Brzezinka

– 965 –

0+000

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

Wieprzówka do Targaniczanki

– 966 –

Potok

0+000

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

Wieprzówka do Targaniczanki

– 967 –

Łęg

0+000

5+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

Wieprzówka do Targaniczanki

Skórnica

– 968 –

0+000

3+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

PLRW200012213
229

Wieprzówka do Targaniczanki

Woda Ujsolska

Nawieśnica

Bez Nazwy
(Dopływ do
pot. Żłatna w
km 4+000) m.
Złatna

– 969 –

0+000

0+000

4+000

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 970 –

Soła

20+300

22+700

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła 20,3-22,7
km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 971 –

Soła

Soła

25+600

28+950

Poz. 4055

30+900

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

30+800

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła 25,6-28
km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 972 –

Soła

26+900

29+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła 26,9-29
km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 973 –

Soła

22+600

23+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła 22,6-23
km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 974 –

Soła

26+100

20+300

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła na odcinku
20,3-26,1 km
działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 975 –

Soła

18+600

20+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła na odcinku
18,6-20 km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 976 –

Soła

11+900

12+550

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH120008 na rzece
Soła na odc. 11,912,55 km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 977 –

Soła

11+000

10+300

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła na odc.
10,3-11 km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 978 –

Soła

0+000

1+700

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła na odc. 01,7 km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 979 –

Soła

0+000

2+700

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła na odc. 02,7 km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

– 980 –

Soła

1+700

5+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na
rzece Soła na odc.
1,7-5 km działania
utrzymaniowe
mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz
6430, a także na
bolenia, brzankę,
głowacza
białopłetwego,
traszkę grzebieniastą,
kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Soły na
zasadach określonych
w PZO; likwidacja
odsypisk i namulisk
jest możliwa w
przypadku zagrożenia
powodziowego z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
499

PLRW200015213
499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

– 981 –

Skawa

Skawa

0+000

0+000

Poz. 4055

3+535

Ze względu na obszar
PLB120005 na cieku
Skawa 0-3,535 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, a także
konieczności
utrzymania
prawidłowej
gospodarki rybackiej

4+800

Ze względu na obszar
PLB120005 na cieku
Skawa 0-4,800
kmnależy
powstrzymać się od
prowadzenia prac
polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, a także
konieczności
utrzymania
prawidłowej
gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134
769

PLRW200062134
769

Choczenka

Choczenka

Choczenka

Choczenka

– 982 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+945

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

0+945

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

– 983 –

Skawa

18+100

22+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Skawa 18,8-19,3 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

– 984 –

Skawa

18+100

22+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Skawa 18,8-19,3 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

– 985 –

Skawa

18+100

22+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Skawa 18,8-19,3 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
499

PLRW200015214
299

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

– 986 –

Skawa

Poprad

13+300

0+000

Poz. 4055

Ze względu na obszar
PLB120005 na cieku
Skawa 13,300-18,550
km należy
powstrzymać się od
prowadzenia prac
polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, a także
konieczności
utrzymania
prawidłowej
gospodarki rybackiej

18+550

24+950

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

12

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
239

PLRW200012214
212

PLRW200015214
239

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Smereczek

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

– 987 –

Poprad

Smereczek

Podgórny
/Runek/ - zoś.
Rusinów/

24+950

0+000

0+000

63+100

4+300

1+000

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód

12

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

– 988 –

Muszynka

Muszynka

Wilcze

0+000

7+540

0+000

7+540

20+400

0+200

x

x

ułatwienie
spływu wód,

ułatwienie
spływu wód,

20

20

Poz. 4055

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

6

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

6

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

– 989 –

Dolinki

Jastrzębik

Stawiska

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

0+300

3+800

0+300

x

x

ułatwienie
spływu wód,

10

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

1,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Kryniczanka

Szczawiczny
/Szczawniczn
e Potoki/

Zawodzie
/Szczawny/

– 990 –

0+000

0+000

0+000

8+600

1+200

0+500

x

x

ułatwienie
spływu wód,

ułatwienie
spływu wód,

10

5

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

– 991 –

Czarny Potok

Izwor

Hawrany

0+000

0+000

0+000

4+300

0+400

0+500

Poz. 4055

x

x

ułatwienie
spływu wód,

5

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

– 992 –

Czerwony

Palenica

Leśny

0+000

0+000

0+000

0+500

1+400

0+700

x

ułatwienie
spływu wód,

5

Poz. 4055

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

1,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Zieleniewski

Mraniczny

Słotwiński

– 993 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+100

x

0+700

2+000

x

x

ułatwienie
spływu wód,

5

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2
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Muszynka

Muszynka

Muszynka

– 994 –

Młynne

Stupne

Wojkowski

0+000

0+000

0+000

0+500

x

0+200

3+900

Poz. 4055

x

x

ułatwienie
spływu wód,

10

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Muszynka

Muszynka

Szczawnik

– 995 –

Mochnaczka

Roztoka

Szczawnik

0+000

0+000

0+000

9+400

0+500

6+000

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

1,2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym
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Szczawnik

Szczawnik

Milik

– 996 –

Złocki

Szczawniczek
/Jasieńczyk/

Milik

0+000

0+000

0+000

2+800

2+100

3+100

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym
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Milik

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

– 997 –

Miliczki

Andrzejówka

Żegiestowski

0+000

0+000

0+000

0+500

1+000

4+500

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Wierchomlanka

Wierchomlanka

– 998 –

Zubrzyk

Wierchomlan
ka

Baraniecki

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

0+500

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

5+000

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

0+500

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Wierchomlanka

Wierchomlanka

Łomniczanka

– 999 –

Izdwór

Mała
Wierchomla

Łomniczanka

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

0+700

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

2+100

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

4+700

x

x

ułatwienie
spływu wód,

5

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych
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Łomniczanka

Łomniczanka

Łomniczanka

– 1000 –

Wapiennik

Gronik

Łomnicka
/Łomnica
Mała/

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

0+600

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

0+400

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1+900

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,3
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Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Czercz

– 1001 –

Więckówka

Szwedowski

Czercz

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

0+600

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+900

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym
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Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Zawodzie

Księży
/Zawodzie II/

Śmigowski

– 1002 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

0+300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+400

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+700

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
299

PLRW200015214
299

PLRW200015214
299

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Jaworzyna
/Kokuszka/

Borownice

Młodowski

– 1003 –

0+000

0+000

0+000

2+800

0+300

0+600

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
299

PLRW200015214
299

PLRW200015214
299

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Głęboczanka

Sucha Struga

Kordowiec
/Cygany/

– 1004 –

0+000

0+000

0+000

0+600

0+400

0+800

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
269

PLRW200012214
269

PLRW200015214
299

Wielka Roztoka

Wielka Roztoka

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Roztoka
Wielka
/Rytrzanka/

Roztoka Mała

Rzeczanowski

– 1005 –

0+000

0+000

0+000

3+100

1+500

1+000

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
299

PLRW200015214
299

PLRW200012214
28

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Przysietnica

Z oś.
Kuligówka

Grabowiec

Przysietnicki

– 1006 –

0+000

0+000

0+000

0+400

1+000

6+000

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
299

PLRW200015214
299

PLRW200015214
299

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

– 1007 –

Bogusławiec

Paryje

Przykopa

0+000

0+000

0+000

2+000

Poz. 4055

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

ułatwienie
spływu wód,

1

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
299

PLRW200015214
299

PLRW200015214
299

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Korzeczków

Pod Grabem

Żeleźnikowsk
i

– 1008 –

0+000

0+000

0+000

1+000

0+600

5+700

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

ułatwienie spływu
wód, zachowanie
właściwych
parametrów skarp
brzegowych

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
899

PLRW200014214
8579

Biała od Rostówki do ujścia

Biała od Binczarówki do
Rostówki

– 1009 –

Biała

Biała

0+000

34+300

34+300

82+500

x

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

50

50

Poz. 4055

x

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Matałówka

Barbarzakows
ki II

– 1010 –

0+000

0+000

Poz. 4055

1+800

0+500

x

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

5

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

5

ułatwienie spływu
wód

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Barbarzakows
ki

Motykowski

– 1011 –

0+000

0+000

0+350

1+800

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

5

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

Poz. 4055

5

x

ułatwienie spływu
wód

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

– 1012 –

Biała

Binczarówka

Granicznik

82+500

0+000

0+000

83+200

6+540

1+500

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

1

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Z
góry Dził)

Bez Nazwy (Z
góry Sochola)

Mostysza

– 1013 –

0+000

0+000

0+000

1+500

x

1+800

10+100

Poz. 4055

x

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

5

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

– 1014 –

Bez Nazwy
(Koło Sióstr)

Szklarka
(Wołoszczyny
)

Głęboka

0+000

0+000

0+000

1+800

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

Poz. 4055

2,5

x

3+500

1+500

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta i
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przybrzeżnych

3

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Kamianna

Jaworzanka

Piorunka

– 1015 –

0+000

0+000

0+000

7+124

Poz. 4055

x

ułatwienie spływu
wód

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7+580

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

ułatwienie spływu
wód

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

PLRW200012214
832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

– 1016 –

Bez Nazwy
(Spod góry
Piorun)

Sychła

Bereścianka

0+000

0+000

0+000

2+000

1+200

4+000

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
832

PLRW200012214
8199

PLRW200012214
8199

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z Mostyszą i
Binczarówką

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

– 1017 –

Bez Nazwy
(Koło Biela)

Biała

Wawrzka

0+000

83+200

0+000

1+800

102+000

1+500

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8199

PLRW200012214
8199

PLRW200012214
8199

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

– 1018 –

Podbrunary

Jaśkówka

Czarna

0+000

0+000

0+000

2+500

3+500

5+215

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8199

PLRW200012214
8199

PLRW200012214
8199

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

– 1019 –

Stawiszanka

Czyrna

Bez Nazwy (z
osiedla
Wyżny
Koniec)

0+000

0+000

0+000

6+380

6+900

2+300

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8199

PLRW200012214
8199

PLRW200012214
8349

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez Mostyszy

Pławianka

– 1020 –

Baniczanka

Beskid

Pławianka

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

4+660

x

2+500

1+100

x

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

5

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

5

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8349

PLRW200012214
8349

PLRW200012214
8349

Pławianka

Pławianka

Pławianka

Pławianka

Ptaszkówka

Bez Nazwy
(Spod
Jaworzna)

– 1021 –

1+100

0+000

0+000

4+400

4+100

4+100

Poz. 4055

x

x

x

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

ułatwienie spływu
wód

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002147
39

PLRW200002147
39

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

– 1022 –

Dunajec

Roztoczanka

69+700

0+000

Poz. 4055

101+100

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+200

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

10

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
589

PLRW200012214
589

Przydonianka

Przydonianka

Przydonicki
(Przydońska
Rzeka)

Jasienna
(Przydonianka
)

– 1023 –

0+000

0+000

10+900

3+370

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002147
39

PLRW200012214
549

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

Jelnianka

Szczecinówka

Jelnianka

– 1024 –

0+000

0+000

3+400

6+800

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

5

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

10

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
549

PLRW200012214
549

PLRW200012214
549

Jelnianka

Jelnianka

Jelnianka

Wilkonosza

Targowisko

Słowikowa

– 1025 –

0+000

0+000

0+000

3+400

2,850

3+400

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
529

PLRW200012214
529

PLRW200012214
529

Świdnik

Świdnik

Świdnik

– 1026 –

Świdnik

Świdnik

Zawadka

0+000

1+950

0+000

1+950

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

5+900

0+800

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

10

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
529

PLRW200012214
529

PLRW200015214
39

Świdnik

Świdnik

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

– 1027 –

Zawadka

Z Podchełmia

Dunajec

0+800

0+000

126+70
0

3+330

2+000

101+100

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

PLRW200012214
352

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Biczyczanka

– 1028 –

Ubiadek

Wielopolanka

Biczyczanka

0+000

0+000

0+000

4+200

5+000

5+850

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

10

30

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
352

PLRW200012214
352

PLRW200012214
349

Biczyczanka

Biczyczanka

Łubinka

– 1029 –

Podtocki

Haszna

Łubinka

0+000

0+000

0+000

2+200

2+300

0+700

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
349

PLRW200012214
349

PLRW200012214
349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

– 1030 –

Łubinka

Naściszówka

Naściszówka

0+700

0+000

1+300

3+700

1+300

5+000

x

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

Poz. 4055

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
349

PLRW200012214
349

PLRW200012214
349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

– 1031 –

Grabowiecki
(Januszowian
ka)

Łubinka

Łęgówka
(Łękawka)

0+000

3+700

0+000

3+450

x

7+600

9+800

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

15

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
349

PLRW200012214
349

PLRW200012214
349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

– 1032 –

Zawałówka

BN - Działy

Łubinka

0+000

0+000

7+600

4+300

2+130

15+000

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
349

PLRW200012214
349

PLRW200012214
349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

Krasówka

Wsiówka (Z
Paszyna)

Zarębianka
(Zarąbka,
Pańska Rola)

– 1033 –

0+000

0+000

0+000

4+300

3+500

5+800

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
349

PLRW200014214
3299

PLRW200012214
3289

Łubinka

Kamienica od Kamionki do ujścia

Kamionka

Zarywka l.
dopływ
Zarębianki

Kamienica

Kamionka

– 1034 –

0+000

0+000

0+000

3+200

6+860

5+100

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
3289

PLRW200012214
3289

PLRW200012214
3289

Kamionka

Kamionka

Kamionka

Jamniczanka

Jamniczanka

Zarywa
(Mszalnica)

– 1035 –

0+000

1+050

0+000

1+050

4+500

6+600

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
3289

PLRW200012214
3289

PLRW200012214
3289

Kamionka

Kamionka

Kamionka

Królówka

Czarna
Kamionka

Bratyszowiec

– 1036 –

0+000

0+000

0+000

11+900

3+900

3+000

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
3289

PLRW200012214
3289

PLRW200012214
3289

Kamionka

Kamionka

Kamionka

– 1037 –

Roztoki

Kamionka

Żakówka

0+000

5+100

0+000

3+000

10+700

2+235

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
3289

PLRW200012214
3289

PLRW200014214
3279

Kamionka

Kamionka

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Cempówka

Ptakówka

Kamienica

– 1038 –

0+000

0+000

6+860

Poz. 4055

1+500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+820

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

11+750

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

10

100

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
3279

PLRW200014214
3279

PLRW200014214
3279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Kamienica od Homerki do
Kamionki

– 1039 –

Podkamienne

Srebrnik

Żeleźnikowsk
i - Kane

0+000

0+000

0+000

2+235

1+500

1+820

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
3279

PLRW200014214
3279

PLRW200014214
3279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Bukowiec

Bukowiec

Bukowiec

– 1040 –

0+000

1+760

2+500

Poz. 4055

1+760

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+500

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+200

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
3279

PLRW200014214
3279

PLRW200014214
3279

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Kamienica od Homerki do
Kamionki

Kamienica od Homerki do
Kamionki

– 1041 –

Homrzyski

Homrzyski

Bącza
Kunina

0+000

2+400

0+000

2+400

8+150

3+600

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

100

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

– 1042 –

Kamienica

Margoń

Bez nazwy
(k.Kordeczki)

11+750

0+000

0+000

33+079

2+100

0+200

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

200

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

BN z os.
Rybień

Czaczowski
(Barnowiec)

Składziszczań
ski

– 1043 –

0+000

0+000

0+000

1+400

7+600

6+400

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Feleczyński

Leśny(Kuszlit
owski)

pot.
Łabowszczańs
ki

– 1044 –

0+000

0+000

0+000

8+220

2+100

8+000

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Dubrowiec

Uhryński

Kotowski

– 1045 –

0+000

0+000

0+000

1+850

7+900

3+500

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

40

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

PLRW200012214
326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

– 1046 –

Wiśnicz

Kryściów

Łosiański

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

3+300

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6+700

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6+850

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
326

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Kamienica do Homerki

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Krzyżówka

Niskówka
(Trzetrzewińs
ki)

Niskówka
(Trzetrzewińs
ki)

– 1047 –

0+000

0+000

0+750

2+750

x

0+750

3+000

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

20

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

20

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Niskówka
(Trzetrzewińs
ki)

Brzeżnianka

Brzeżnianka

– 1048 –

3+000

0+000

4+000

9+000

4+000

9+000

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Moszczenicki

Moszczenicki

Gostwiczanka

– 1049 –

0+000

6+500

0+000

6+500

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

11+100

5+000

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przeprustowej
koryta cieku

50

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

– 1050 –

Suchy Potok

Gostwiczanka
(Gajduszowie
c)

Bn z m.
Mostki

0+000

5+000

0+000

7+500

x

14+000

1+950

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
drożności
przekroju
regulacyjnego

10

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200019214
99

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1051 –

Galiczanka

Dunajec

0+000

0+000

4+750

20+000

x

utrzymanie
drożności
przekroju
regulacyjnego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

155,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 0-20 km
Obszaru Chronionego
możliwość realizacji
Krajobrazu oraz na
działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1052 –

Dunajec

20+000

20+500

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 20-20,5 km
Obszaru Chronionego
możliwość realizacji
Krajobrazu oraz na
działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1053 –

Dunajec

20+600

21+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

4,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB12008 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 20,6-21,2
Obszaru Chronionego
km możliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1054 –

Dunajec

21+200

22+300

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 21,2-22,3
Obszaru Chronionego
km możliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1055 –

Dunajec

22+300

27+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

38,60

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 22,3-27,2
Obszaru Chronionego
km możliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1056 –

Dunajec

27+200

28+500

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 27,2-28,5
Obszaru Chronionego
km możliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1057 –

Dunajec

29+800

33+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

47,50

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 29,8-33,1
Obszaru Chronionego
kmmożliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1058 –

Dunajec

33+200

38 + 500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

34,30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 33,2-38,5
Obszaru Chronionego
km możliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1059 –

Dunajec

38+500

42 + 400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

84,30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 38,5-42,4
Obszaru Chronionego
km możliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1060 –

Dunajec

42+400

50+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

45,90

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 42,4-50,1
Obszaru Chronionego
km możliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1061 –

Dunajec

50+100

54+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

26,40

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 50,1-54 km
Obszaru Chronionego
możliwość realizacji
Krajobrazu oraz na
działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1062 –

Dunajec

54+000

59+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

99,80

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 54-59,8
Obszaru Chronionego
kmmożliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

PLRW200015214
19937

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

– 1063 –

Dunajec

Dunajec

59+800

126+65
0

69+200

141+000

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
erozji brzegów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

67,20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
Ze względu na obszar
na terenie RadłowskoPLB120085 na rzece
Wierzchosławickiego
Dunajec 59,8-69,2
Obszaru Chronionego
kmmożliwość
Krajobrazu oraz na
realizacji działań
terenie Obszaru
utrzymaniowych
Chronionego Krajobrazu
wynikających z
Doliny Wisły oraz na
potrzeby ochrony
terenie Obszaru
przed powodziową i
Chronionego Krajobrazu
koniecznością
Pogórza Ciężkowickiego i
usuwania szkód
na terenie Obszaru
popowodziowych
Chronionego Krajobrazu
w sytuacji zaistnienia
Wschodniego Pogórza
konieczności
Wiśnickiego lub na na
zabezpieczenia
terenie
infrastruktury
Południowomałopolskiego
technicznej lub
Obszaru Chronionego
zabudowań
Krajobrazu,, należy
zlokalizowanych na
sprawdzić czy nie wystąpi
terenach przyległych
kolizja z
do koryta cieku, na
uwarunkowaniami
zasadach określonych
obowiązującymi w
w PZO
przedmiotowym obszarze
chronionym

600

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Bez Nazwy z
Zarzecza 1

dopływ b/n w
m.
Zabrzeż/Duna
jec

Stara
Młynówka

– 1064 –

0+000

0+000

0+000

3+351

0+288

0+877

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

5

5

5

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

– 1065 –

Bez Nazwy z
Zarzecza 2

Borki

Lichnia

0+000

0+000

0+000

2+156

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

5

x

3+348

4+417

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

5

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

2

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

15

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

– 1066 –

dopływ bez
nazwy z os.
Wolaki/Lichni
a

Śliwowiec

Leszcz

0+000

0+000

0+000

1+799

2+429

5+271

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

5

5

x

x

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

20

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

– 1067 –

Biały

dopływ b/n w
Maszkowicac
h/Dunajec

Łęg
(Szczereżanka
)

0+000

0+000

0+000

0+912

1+410

5+075

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

5

5

5

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
19937

PLRW200015214
39

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka do
Obidzkiego Potoku

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

– 1068 –

Brzyna

Bez nazwy z
os.
Paryja/Brzyna

Dunajec

0+000

0+000

120+93
0

6+511

1+983

126+650

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

30

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

200

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Bez Nazwy z
os. Biedówka
w
Jazowsku/Du
najec

Bez Nazwy z
os.
Zawodzie/Du
najec

Kadecki z
Opalanej

– 1069 –

0+000

0+000

0+000

2+026

2+364

3+584

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

PLRW200012214
19899

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Kamienica

– 1070 –

Bez nazwy z
os. Kaczorów

Kadecki

Kamienica

0+000

0+000

0+000

2+261

5+506

22+740

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

Bez nazwy z
góry
Magorzyca/K
amienica

Bez nazwy z
góry
Krzysztonów/
Kamienica

Mogielica/Ka
mienica

– 1071 –

0+000

0+000

0+000

1+622

2+084

2+937

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

Bez nazwy z
os. Kurnyty

Głębieniec

Bez nazwy z
os.
Polany/Głębie
niec

– 1072 –

0+000

0+000

0+000

1+779

5+944

1+914

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

– 1073 –

Szczawa

Zasadne

Bez Nazwy z
Lasu
Jelonek/Zasad
ne

0+000

0+000

0+000

5+011

6+137

1+889

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

– 1074 –

Bez nazwy z
Lasu
Studzienki/Za
sadne

Rusnaki

Sejudy/Rusna
ki

0+000

0+000

0+000

1+368

2+406

1+258

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

5

5

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

– 1075 –

Cepieliki/Rus
naki

Wojtasy/Rusn
aki

Zbludza

0+000

0+000

0+000

2+279

1+980

8+754

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

5

5

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

– 1076 –

Bez nazwy z
os.
Wigóry/Zblud
za/

Steców

Sopaty

0+000

0+000

0+000

3+147

1+930

3+500

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19899

PLRW200012214
19929

Kamienica

Kamienica

Czarna Woda

Sorkowy
(Cisowy)

Gronik
(Górkowy)/So
rkow
(Cisowy)/

Czarna Woda

– 1077 –

0+000

0+000

0+000

4+236

3+040

9+641

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19929

PLRW200012214
19929

PLRW200012214
19929

Czarna Woda

Czarna Woda

Czarna Woda

– 1078 –

potok b/n z
os. Wola
Kosnowa

Bez nazwy z
os. Wola
Piskulina

Gaboń

0+000

0+000

0+000

2+834

1+761

1+416

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19929

PLRW200012214
19929

PLRW200012214
199389

Czarna Woda

Czarna Woda

Potok Obidzki

Zakiczański

Bez nazwy z
os.
Kicznia/Zakic
zański

Obidza
(Obidzki)

– 1079 –

0+000

0+000

0+000

7+909

2+576

6+511

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
199389

PLRW200012214
199389

PLRW200012214
199389

Potok Obidzki

Potok Obidzki

Potok Obidzki

– 1080 –

Bez nazwy z
os.
Wyrostki/Obi
dza

Majdan

Bez nazwy z
os. Nowa
Wieś/Majdan

0+000

0+000

0+000

2+565

5+982

3+647

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
199389

PLRW200012214
199394

PLRW200012214
199394

Potok Obidzki

Jaworzynka

Jaworzynka

– 1081 –

Bukowy

Jaworzynka

Szkarpa/Jawo
rzynka

0+000

0+000

0+000

3+271

11+661

1+875

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
199394

PLRW200012214
19949

PLRW200012214
19949

Jaworzynka

Jastrząbka

Jastrząbka

Bez nazwy z
os.
Zapasiecze/Ja
worzynka

Jastrząbka
(Jastrzebik,
Jastrzębie)

Bez nazwy z
os. Zakicznie

– 1082 –

0+000

0+000

0+000

2+259

x

18+902

3+766

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

5

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19949

PLRW200012214
19949

PLRW200012214
19949

Jastrząbka

Jastrząbka

Jastrząbka

– 1083 –

Wolica
(Czarny
Potok)

Bez nazwy z
os.
Jadamwola/Ja
strzębik

Bez nazwy z
os.
Moczydła/Jast
rzębik

0+000

0+000

0+000

5+530

2+311

1+636

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200014214
729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

– 1084 –

Łososina

0+000

56+100

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (94% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

60

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1)Ze względu na
obszar PLH120087
na rzece Łososina
0,5-13,0 km; 13,023,0; 27,2-38,3 km;
39,9-43,0 możliwość
realizacji działań
utrzymaniowych
wynikających z
potrzeby ochrony
przed powodziową i
koniecznością
usuwania szkód
popowodziowych
w sytuacji zaistnienia
konieczności
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryt cieków, na
zasadach określonych
w PZO 2) Łososina
5,5-6,5 km; 7,4-9,5
km; 10,0-10,3 km;
12,0-12,3; 2930,2;30,4-31,0;31,531,8 km- należy
w przypadku realizacji
powstrzymać się od
działań utrzymaniowych
prowadzenia prac
na terenie
polegających na
Południowomałopolskiego
usuwaniu drzew i
Obszaru Chronionego
krzewów, które
Krajobrazu, należy
mogłyby wpływać na
sprawdzić czy nie wystąpi
siedlisko 91E0
kolizja z
będące przedmiotem
uwarunkowaniami
ochrony w tym
obowiązującymi w
obszarze. Prace te
przedmiotowym obszarze
można realizować
chronionym
jedynie na
pojedynczych
drzewach bądź
grupach drzew; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt;
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew,
które mogłyby
wpływać na siedlisko
91E0 będące
przedmiotem ochrony
w tym obszarze.
Prace te można
realizować z
pozostawieniem
drzew do osiągnięcia
wiecu co najmniej 40
lat oraz z
pozostawieniem
martwych
i obumierających
drzew w
drzewostanach

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7289

PLRW200012214
7289

Białka

Białka

– 1085 –

Białka

Dobrocieszka

0+000

0+000

13+700

4+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

20

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

60

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
729

PLRW200014214
729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

– 1086 –

Stroń

Łyczanka

0+000

0+000

2+500

1+400

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7274

PLRW200012214
7274

Potok Stańkowski

Potok Stańkowski

Stańkowski

pot.Z Woli
Stańkowskiej

– 1087 –

0+000

0+000

6+000

1+800

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

15

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

5

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

– 1088 –

Sechna

Przylasek

0+000

0+000

3+900

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

– 1089 –

z Kobyłczyny

Żmiąca

0+000

0+000

1+000

5+100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

15

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

– 1090 –

Krosna

Boniory

0+000

0+000

4+100

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Kamionka
Mała

Nagórski

– 1091 –

0+000

0+000

4+100

1+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

5

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Jaworzna

Lipniczka
(Rozdziele)

– 1092 –

0+000

0+000

4+600

4+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

pot.Rozdziele
Dolne

pot.Rozdziele
Górne

– 1093 –

0+000

0+000

1+000

1+00

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

pot.Rozpicki

pot. Załpa

– 1094 –

0+000

0+000

3+500

2+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

b/n
Buczkowski

Wątrobówka

– 1095 –

0+000

0+000

2+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Pasierbiecki

Makowica

– 1096 –

0+000

0+000

4+600

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7249

PLRW200012214
7249

Sowlinka

Sowlinka

– 1097 –

Starowiejski
(Sowlina)

Skrudlak

0+000

0+000

14+100

3+800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

20

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

10

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7249

PLRW200012214
7249

Sowlinka

Sowlinka

– 1098 –

Sucha
Sowlina

Mordarka

0+000

0+000

2+500

7+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

12

10

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7249

PLRW200012214
7249

Sowlinka

Sowlinka

– 1099 –

z Sarczyna

Liśnik

0+000

0+000

2+000

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7249

PLRW200012214
7249

Sowlinka

Sowlinka

Jabłoniecki

Tokarzówka
(Przylaski)

– 1100 –

0+000

0+000

4+200

2+300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

5

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

5

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7249

PLRW200012214
7249

Sowlinka

Sowlinka

Za torem

Zakopianka
(Pożarski)

– 1101 –

0+000

0+000

2+100

2+200

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

– 1102 –

z Walowej
Góry

Koszary

0+000

0+000

1+500

1+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

– 1103 –

pot. Od
Paproci

Bałażówka

0+000

0+000

1+900

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

z Kisielówki

Bednarka

– 1104 –

0+000

0+000

2+500

4+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200012214
7229

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina do Słopniczanki

pot. Z Góry
Kostrza

Słopniczanka

– 1105 –

0+000

0+000

2+000

12+700

Poz. 4055

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

5

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH120087 na rzece
Słopniczanka 1,8-4,8
km możliwość
realizacji działań
utrzymaniowych
wynikających z
potrzeby ochrony
przed powodziową i
koniecznością
usuwania szkód
popowodziowych
w sytuacji zaistnienia
konieczności
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
w przypadku realizacji
zabudowań
działań utrzymaniowych
zlokalizowanych na
na terenie
terenach przyległych
Południowomałopolskiego do koryt cieków, na
Obszaru Chronionego
zasadach określonych
Krajobrazu, należy
w PZO. Na rzece
sprawdzić czy nie wystąpi Słopniczanka 1,8-2,5
kolizja z
km; 3,0-3,3 km; 3,8uwarunkowaniami
4,3 km należy
obowiązującymi w
powstrzymać się od
przedmiotowym obszarze
prowadzenia prac
chronionym
polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów, które
mogłyby wpływać na
siedlisko 91E0
będące przedmiotem
ochrony w tym
obszarze. Prace te
można realizować
jedynie na
pojedynczych
drzewach bądź
grupach drzew; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1106 –

Poz. 4055
roślin i zwierząt;
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew,
które mogłyby
wpływać na siedlisko
91E0 będące
przedmiotem ochrony
w tym obszarze.
Prace te można
realizować z
pozostawieniem
drzew do osiągnięcia
wiecu co najmniej 40
lat oraz z
pozostawieniem
martwych
i obumierających
drzew w
drzewostanach

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Podwisiołki

0+000

2+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

Czarna Rola

pot.
Brodówka

– 1107 –

0+000

0+000

1+000

1+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

Czarna Rzeka

spod
Łopienia

– 1108 –

0+000

0+000

7+200

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

– 1109 –

Głębiec

Mogielica

0+000

0+000

2+000

3+100

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

– 1110 –

Rolówka

/ Kwasikówka
(Kwaśniówka
)

0+000

0+000

1+500

1+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

spod
Wilkowiska

z oś. Zagórze

– 1111 –

0+000

0+000

3+400

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

– 1112 –

/ Rybny

Suchy

0+000

0+000

4+000

3+300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

od Zawadki

Chochołowski

– 1113 –

0+000

0+000

3+500

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

– 1114 –

Zimny Potok

Porąbka

0+000

0+000

3+000

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

z
Łagodówka

Gruszowiec

– 1115 –

0+000

0+000

2+000

3+800

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

Madziarówka

Chyszówki

– 1116 –

0+000

0+000

2+000

3+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

– 1117 –

Ćwilin

spod
Łostówki

0+000

0+000

3+200

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
7229

Łososina do Słopniczanki

Łososina do Słopniczanki

Krzysztonów

od Mogielicy

– 1118 –

0+000

0+000

2+000

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7229

PLRW200012214
369

Łososina do Słopniczanki

Smolnik

– 1119 –

Tromniska

Smolnik

0+000

0+000

1+500

16+600

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

8

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
369

PLRW200012214
369

Smolnik

Smolnik

z
Marcinkowic

Bierzwiecki
(Gródek lub
Zagórzanka)

– 1120 –

0+000

0+000

1+500

3+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
369

PLRW200012214
369

Smolnik

Smolnik

Chełmski

Chomranicki

– 1121 –

0+000

0+000

1+700

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
369

PLRW200012214
369

Smolnik

Smolnik

Kłodnianka

b/n z Półrolek

– 1122 –

0+000

0+000

4+600

2+900

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
369

PLRW200012214
369

Smolnik

Smolnik

b/n z Nowej
Wsi (Krasne
Potockie)

Bukowianka
(Bukowiec)

– 1123 –

0+000

0+000

3+000

5+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
369

PLRW200012214
369

Smolnik

Smolnik

– 1124 –

Rolny

pot.
Wygoniska

0+000

0+000

2+500

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
369

PLRW200012214
369

Smolnik

Smolnik

pot.
Podlesiński

pot.
Zadzielanka

– 1125 –

0+000

0+000

2+000

3+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
369

PLRW200012214
369

Smolnik

Smolnik

pot.bez nazwy
z Kaniny

Bednarka

– 1126 –

0+000

0+000

1+500

2+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
369

PLRW200012214
19969

Smolnik

Słomka

– 1127 –

pot.bez nazwy
z Oś.Góry
Niżne

Słomka

0+000

0+000

1+100

24+800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

15

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

25

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19969

PLRW200012214
19969

Słomka

Słomka

Łukowica

b/n z oś.
Rola-Kącina

– 1128 –

0+000

0+000

10+400

2+700

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
zarastaniu
brzegów
roślinnością
wysoką

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

12

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19969

PLRW200012214
19969

Słomka

Słomka

Mokra Wieś

b/n z oś.
Podlipowy

– 1129 –

0+000

0+000

1+500

2+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19969

PLRW200012214
19969

Słomka

Słomka

b/n z oś.
Szarówka

b/n z oś.
Berdychów

– 1130 –

0+000

0+000

3+000

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19969

PLRW200019214
99

Słomka

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1131 –

Lasówka

Dunajec

0+000

3+600

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganie
powstawaniu
zatorów z
powalonych drzew i
krzewów,
zapobieganie
zalewaniu terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie erozji
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami, ochrona
terenów przyległych
do koryt (budynków
mieszkalnych, dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
899

PLRW200014214
7273

Biała od Rostówki do ujścia

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

– 1132 –

Poz. 4055

Biała

Obwałowanie
rzekiŁososina
lewe wraz z
infrastruktura
techniczną

31+800

32+220

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
korony wału w
celu zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzio
wej

x

usunięcie drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury
,powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń oraz
utrzymanie korony
wału w celu
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Obwałowanie
p.powodziowe
rzeki Biała
Tanowska w
m.
66+100
Wojnarowa
lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

Obwałowanie
p.powodziowe
rzeki Biała
Tanowska w
m. Stróże
67+766
Biała Niżna
lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

– 1133 –

66+960

69+200

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,utrzyman
ie korony wału w
celu zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzio
wej

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,utrzyman
ie korony wału w
celu zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzio
wej

Poz. 4055

x

x

usunięcie drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury
,powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń oraz
utrzymanie korony
wału w celu
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury
,powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń oraz
utrzymanie korony
wału w celu
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
239

PLRW200015214
299

PLRW200019213
39

Poprad od Smereczka do
Łomniczanki

Poprad od Łomniczanki do ujścia

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

– 1134 –

Obwałowanie
p.powodziowe
rzeki Poprad
w m.Muszyna 55+285
lewe i prawe 55+260
wraz z
infrastrukturą
techniczną.

Obwałowanie
p.powodziowe
rzeki Poprad
w m.Barcice
lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

Bobrecki

7+700

0+000

57+460
56+200

8+580

1+640

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,utrzyman
ie korony wału w
celu zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzio
wej

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,utrzyman
ie korony wału w
celu zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzio
wej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp, ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

usunięcie krzewów
z międzywala
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury
,powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń oraz
utrzymanie korony
wału w celu
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

x

usunięcie krzewów
z międzywala
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury
,powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń oraz
utrzymanie korony
wału w celu
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
35229

PLRW200019213
39

Macocha

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

– 1135 –

Macocha
(Macocha
Poręba)

Balony

0+600

0+000

10+200

4+000

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp, ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp, ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

ze względu na obszar
PLB120004 na cieku
Macocha 7,5-10,2
kmnależy
powstrzymać się od
prowadzenia prac
polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, jak również
dla umożliwienia
konserwacji/remontu,
wykonywania i
utrzymania urządzeń
wodnych w zakresie
niezbędnym do
wykonania i
utrzymania tych
urządzeń oraz cieków
naturalnych;możliwo
ść realizacji działań
utrzymaniowych
wynikających z
potrzeby ochrony
przed powodziową i
koniecznością
usuwania szkód
popowodziowych
w sytuacji zaistnienia
konieczności
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryt cieków, na
zasadach określonych
w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
369

PLRW200026213
369

Bachorz

Bachorz

– 1136 –

Bachorz

Przypoka

0+000

13+200

13+200

14+800

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych,
boiska LKS

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Ze względu na obszar
PLB120005na rzece
Bachorz 0,5-2,0 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, a także
konieczności
utrzymania
prawidłowej
gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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39

PLRW200026213
369

Wisła od Przemszy bez Przemszy
do Skawy

Bachorz

Włosianka

Szatanek

– 1137 –

0+000

0+000

5+020

2+500

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych,
przepompowni
RZGW

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych,
zabytkowego
kościoła

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Włosianka 0,0-0,3
km, 2,2-4,9 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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49

PLRW200062133
469

PLRW200062133
29

Chechło od Ropy bez Ropy do
ujścia

Chechło do Ropy

Potok Gromiecki

– 1138 –

Chechło

Chechło

Gromiecki

0+000

16+400

0+000

16+400

22+800

3+200

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

zabezpieczenie
przed
powstawaniem
zatorów
powodujących
podtopienia
przyległych
zabudowań i
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym
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Potok Gromiecki

Płazanka

Kopalniówka
(Kanał Janina)

Płazanka

– 1139 –

0+000

0+000

4+400

10+875

x

x

zabezpieczenie
przed
powstawaniem
zatorów
powodujących
podtopienia
przyległych
zabudowań i
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych,
stawów rybnych

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Płazanka 0.0- 1,5 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.
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Płazanka

Chechło do Ropy

Zimna Woda

Młoszówka

– 1140 –

0+000

0+000

5+100

5+100

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Zimna Woda 0.0-0,8
km należy
powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.
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Zmornica ze starorzeczem Wisły

Wisła od Skawy do Skawinki

– 1141 –

Zmornica
(Jankowicki)

Rudka
(Rutka)

0+000

0+000

5+300

6+160

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005 na
rzezce Zmornica 0,01,5 km należy
powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.
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Rudawa do Racławki

Chechło od Ropy bez Ropy do
ujścia

Dulówka

Luszówka

– 1142 –

7+125

0+000

8+725

5+000

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

x

Poz. 4055

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej
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Regulka

Regulka

– 1143 –

Regulka

Brodła

0+000

0+000

12+740

7+350

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
RudniańskiegoParku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
RudniańskiegoParku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym
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Wisła od Skawy do Skawinki

Rudno

– 1144 –

Ratowa

Rudno

0+000

7+232

2+220

15+910

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
5129

PLRW200019213
5599

PLRW200062135
29

Zmornica ze starorzeczem Wisły

Wisła od Skawy do Skawinki

Regulka

Olszyński

Żabieniec

Siemotka

– 1145 –

0+000

0+000

0+000

2+922

5+647

1+380

x

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
RudniańskiegoParku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072136
49

PLRW200026213
369

PLRW200015213
299

Rudawa do Racławki

Bachorz

Soła od zb. Czaniec do ujścia

Karniowski

Przypoka

Leśniówka

– 1146 –

0+000

14+800

0+000

4+300

17+700

4+055

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp, ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszkalnych

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp, ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
989

PLRW200062132
989

PLRW200026213
492

Macocha

Macocha

Łowiczanka

– 1147 –

Osiecki

Grodziecki

Łowiczanka

0+000

0+000

0+000

8+975

5+660

7+600

x

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp, ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszkalnych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp, ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszkalnych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Łowicznka 1,5-4,0
kmnależy
powstrzymać się od
prowadzenia prac
polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, a także
konieczności
utrzymania
prawidłowej
gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
499

PLRW200015213
299

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Soła od zb. Czaniec do ujścia

Czarczówka

Kanał Ulgi
Nowa Wieś

– 1148 –

0+200

0+000

2+571

3+200

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych i
wałów
przeciwowodzio
wych

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na
obszar PLB120004
na cieku Kanał Ulgi
Nowa Wieś 0-1 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, jak również
dla umożliwienia
konserwacji/remontu,
wykonywania i
utrzymania urządzeń
wodnych w zakresie
niezbędnym do
wykonania i
utrzymania tych
urządzeń oraz cieków
naturalnych.możliwo
ść realizacji działań
utrzymaniowych
wynikających z
potrzeby ochrony
przed powodziową i
koniecznością
usuwania szkód
popowodziowych
w sytuacji zaistnienia
konieczności
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryt cieków, na
zasadach określonych
w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

PLRW200062132
989

Soła od zb. Czaniec do ujścia

Macocha

Kanał Ulgi
Bielany

Macocha
(Macocha
Łęki)

– 1149 –

0+000

0+000

2+050

11+100

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych
oraz wałów
przeciwpowodzio
wych

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na
obszar PLB120004
na cieku Kanał Ulgi
Bielany 0-1 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, jak również
dla umożliwienia
konserwacji/remontu,
wykonywania i
utrzymania urządzeń
wodnych w zakresie
niezbędnym do
wykonania i
utrzymania tych
urządzeń oraz cieków
naturalnych.możliwo
ść realizacji działań
utrzymaniowych
wynikających z
potrzeby ochrony
przed powodziową i
koniecznością
usuwania szkód
popowodziowych
w sytuacji zaistnienia
konieczności
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryt cieków, na
zasadach określonych
w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
989

PLRW200062132
989

PLRW200062132
989

Macocha

Macocha

Macocha

– 1150 –

Bulówka

Szybówka

Malecki

0+000

0+000

0+000

8+770

3+300

12+270

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych
oraz wałów
przeciwpowodzio
wych

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych,
stawów rybnych

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszklanych

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
369

PLRW200026213
5189

Bachorz

Bachówka (Potok Spytkowicki)

Przypoka

Bachówka
(Spytkowicki)

– 1151 –

14+800

0+000

17+700

6+300

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Bachówka 0 -2,0
kmnależy
powstrzymać się od
prowadzenia prac
polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, a także
konieczności
utrzymania
prawidłowej
gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
5599

PLRW200019213
5599

PLRW200016213
53899

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła od Skawy do Skawinki

Brodawka

Wilgoszcz

Półwiejski

Brodawka
(Brzeźnicki)

– 1152 –

0+000

0+000

0+000

3+000

5+150

13+600

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
5599

PLRW200019213
5599

PLRW200016213
53899

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła od Skawy do Skawinki

Brodawka

Sosnowicki

Sosnówka

Kossowski

– 1153 –

0+000

3+400

0+000

5+000

7+410

4+500

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
5599

PLRW200019213
5599

PLRW200016213
53899

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła od Skawy do Skawinki

Brodawka

Kasztelan

Kopytówka

Tłuczański I

– 1154 –

0+000

2+250

0+000

1+200

7+650

5+250

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
53899

PLRW200016213
53899

PLRW200016213
53899

PLRW200019213
5599

Brodawka

Brodawka

Brodawka

Wisła od Skawy do Skawinki

Kamienicki

Tłuczański II

Marcyporębsk
i

Sosnowicki I

– 1155 –

0+000

0+000

0+000

0+000

2+800

2+400

3+300

1+900

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
5189

PLRW200026213
5189

PLRW200026213
5189

PLRW200012213
56899

Bachówka (Potok Spytkowicki)

Bachówka (Potok Spytkowicki)

Bachówka (Potok Spytkowicki)

Cedron

– 1156 –

Brzezina

Spy1

Spy2

Przytkowicki
II

0+000

0+000

0+000

0+000

2+000

1+300

1+700

3+750

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
56899

Cedron

Cedron

Cedron

Cedron

– 1157 –

Przytkowicki
I

Żarek

Bugajka

Stronie

0+000

0+000

0+000

0+000

5+000

3+150

2+100

4+650

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
56899

Cedron

Cedron

Cedron

Cedron

– 1158 –

Cedron

Solczanka

Czerwony

Bugajka I

6+272

0+000

0+000

0+000

29+072

5+420

3+570

1+000

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
4849

Cedron

Cedron

Cedron

Wieprzówka do Targaniczanki

– 1159 –

Paleczka

Ostrowiec

Rzeczka

Rzyczanka

0+000

0+000

0+000

0+000

1+100

2+600

2+300

4+700

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

PLRW200012213
4849

Wieprzówka do Targaniczanki

Wieprzówka do Targaniczanki

– 1160 –

Ryta

Wieprzówka

0+000

18+875

3+300

29+150

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134
89

PLRW200012213
4849

Wieprzówka od Targaniczanki
bez Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka do Targaniczanki

Wieprzówka

Bolęcinianka

– 1161 –

0+000

0+000

18+875

5+100

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005na rzece
Wieprzówka 0,0-9,5
km należy
powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

PLRW200012213
4849

PLRW200012213
4849

Wieprzówka do Targaniczanki

Wieprzówka do Targaniczanki

Wieprzówka do Targaniczanki

Zagórnicki

Sułkowicki

Targaniczank
a

– 1162 –

0+000

0+000

0+000

4+350

5+150

10+300

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
989

PLRW200062132
989

PLRW200062134
89

Macocha

Macocha

Wieprzówka od Targaniczanki
bez Targaniczanki do ujścia

– 1163 –

Bulówka

Roczynka

Stawki

9+200

0+000

0+000

15+400

5+300

6+500

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134
89

PLRW200062134
89

Wieprzówka od Targaniczanki
bez Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka od Targaniczanki
bez Targaniczanki do ujścia

Lendwak

Frydrychówka

– 1164 –

0+000

0+000

3+150

12+350

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLB120005 na cieku
Frydrychówka należy
powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134
89

PLRW200062134
89

Wieprzówka od Targaniczanki
bez Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka od Targaniczanki
bez Targaniczanki do ujścia

– 1165 –

Krakowica

Bobrek

0+000

0+000

4+300

7+200

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134
89

PLRW200062134
89

Wieprzówka od Targaniczanki
bez Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka od Targaniczanki
bez Targaniczanki do ujścia

– 1166 –

Włosień

Sfornica

0+000

0+000

7+300

5+150

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLB120005 na cieku
Włosień 0-1 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
499

PLRW200012213
4789

PLRW200012213
4789

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Kleczanka

Kleczanka

Rokowski

Wysoczanka

Kleczanka

– 1167 –

0+000

0+000

0+000

1+900

8+770

20+500

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Kleczanka 0-0,5 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
477

PLRW200012213
4849

PLRW200012213
4849

Skawa od zapory zb. Świnna
Poręba do Klęczanki bez
Klęczanki

Wieprzówka do Targaniczanki

Wieprzówka do Targaniczanki

Zbywaczówka

Biadasówka

Brzezinka I

– 1168 –

0+000

0+000

0+000

2+000

1+200

2+700

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

PLRW200012213
4849

PLRW200012213
4789

Wieprzówka do Targaniczanki

Wieprzówka do Targaniczanki

Kleczanka

– 1169 –

Brzezinka II

Jagódki

Księży Las

0+000

0+000

0+000

1+800

2+200

2+400

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4849

PLRW200062134
89

PLRW200012213
4849

Wieprzówka do Targaniczanki

Wieprzówka od Targaniczanki
bez Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka do Targaniczanki

– 1170 –

Młocki

Pańska Góra

Polanki

0+000

0+000

0+000

2+000

3+800

1+200

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4789

PLRW200012213
29569

PLRW200062134
769

Kleczanka

Domaczka

Choczenka

– 1171 –

Przymiarki

Złota Górka

Meksyk

0+000

0+000

0+000

2+300

1+400

0+319

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
499

PLRW200015213
499

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Czarczówka

Zygodówka

– 1172 –

2+571

0+000

5+271

5+250

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134
796

PLRW200015213
499

Radoczanka

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

– 1173 –

Radoczanka

Tomicki

0+000

0+000

2+500

4+625

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Ze względu na obszar
PLB120005 na rzece
Radocznka 0-1,3 km
należy powstrzymać
się od prowadzenia
prac polegających na
usuwaniu drzew i
krzewów ze względu
na gatunek
ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu i
zdrowiu ludzi oraz
bezpieczeństwu
mienia, a także
konieczności
utrzymania
prawidłowej
gospodarki rybackiej;
należy powstrzymać
się od prowadzenia
działań
utrzymaniowych ze
względu na gatunek
sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz
zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu,
związanej z ochroną
przeciwpowodziową i
popowodziowym
usuwaniem szkód,
niezbędnych dla
zabezpieczenia
infrastruktury
technicznej lub
zabudowań
zlokalizowanych na
terenach przyległych
do koryta Skawy.
Ograniczenie prac
utrzymaniowych na
mniejszych ciekach i
rowach do
niezbędnego
minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
499

PLRW200012213
4789

PLRW200012213
4789

PLRW200012213
4789

Skawa od Klęczanki bez
Klęczanki do ujścia

Kleczanka

Kleczanka

Kleczanka

Witanowicki

Barwałdzki

Chlewnica

Podżarek

– 1174 –

0+000

0+000

0+000

0+000

4+375

4+800

3+800

1+700

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
4789

PLRW200012213
56699

PLRW200012214
19949

Kleczanka

Skawinka do Głogoczówki

Jastrząbka

Moskałówka

Jastrząbka

Banasiówka

– 1175 –

0+000

0+000

0+000

3+900

11+150

3+400

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
-zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19949

PLRW200012218
2729

PLRW200012218
2729

Jastrząbka

Kobylanka

Kobylanka

Grobówka

Kobylanka

Bolechówka

– 1176 –

0+000

0+000

0+000

3+300

4+215

2+660

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
292

PLRW200012218
292

PLRW200012218
292

PLRW200012218
292

PLRW200012218
292

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Młynówka

– 1177 –

Rudnik
(Kamyk)

Żakówka

Złotny Potok

Wolnik

Kopaliny I

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

7+640

3+100

2+690

0+600

0+570

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
292

PLRW200012218
292

PLRW200012218
292

PLRW200012218
292

PLRW200012218
292

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Młynówka

– 1178 –

Pole

Nowe Pole

Rosochatka

Wielkie Łąki

Czarnociny

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+680

0+700

3+440

4+130

2+160

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
292

PLRW200019213
5699

PLRW200016213
5698

PLRW200062135
694

Młynówka

Skawinka od Głogoczówki do
ujścia

Rzepnik

Mogiłka (Wierzbanówka)

– 1179 –

Witkowice

Skawinka

Rzepnik

Wierzbanówk
a

0+000

0+000

0+000

0+000

0+730

14+690

9+450

6+660

Poz. 4055

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
56899

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

Cedron

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Cedron

Skawinka

Głogoczówka

Jaworzna

Włosańka

0+000

14+690

0+000

0+000

0+000

4+730

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

25+850

20+512

3+900

6+611

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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56699
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PLRW200012213
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Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Podstyrze

Kozłówek

Sieprawka

Świątnicki 1

Świątnicki 2
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0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+914

0+990

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

13+308

4+357

1+527

Poz. 4055

x

x

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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56699
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56699

PLRW200012213
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PLRW200012213
56699

PLRW200012213
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Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Kopań

Kobylak

Topola

Lenczówka

Kopanka

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+390

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

2+130

x

x

2+130

x

2+650

5+040

Poz. 4055

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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56699

PLRW200012213
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56699

PLRW200012213
56699

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Od Borzęty

Zakrętek

Przymiarek

Leśnik

Młynówka

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

4+930

4+965

1+590

1+790

2+970

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Bugaj

Tarnówka

Dalin

Syberia

Studzianka

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+990

4+080

2+215

1+450

3+000

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Kanał

Bylica

Księży

Dwór

Bukowiec

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

3+485

0+935

1+500

2+835

3+120

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Skawinka do Głogoczówki
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Skawinka do Głogoczówki
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Leśnia

Rudnicki

Na dole

Kozówka III

Blakówka

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+790

8+950

2+045

1+500

1+120

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Kozówka I

Kozówka II

Łopatówka

Zarębek

Dudówka

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+510

2+100

0+900

2+300

1+800

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Szubówka

Bylicówka

Krzywy

Harbutówka

Gościbia

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+590

1+155

3+100

7+151

6+000

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Dział

Jasieniczanka

Pod Dalinem

Koturba

Kaniówka

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+270

4+856

0+890

1+020

0+950

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Zagroda

Żorków

Kordziel

Ukraina

Kalita I

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+940

0+900

1+870

1+430

1+330

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

PLRW200012213
56699

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Za Górką

Zachodni

Kalita II

Gontowy

Łubianka

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+280

0+900

1+100

2+300

3+190

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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56699
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Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Węgry

Zagrody

Olszyna

Kurkówka

Na Potoku

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+740

1+300

1+910

0+770

0+720

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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56699
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Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Głowacz

Celarówka

Kijówka

Sanguszek

Końce

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+520

1+150

0+700

1+200

1+610

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki

Skawinka do Głogoczówki
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Chodników

Jaworniczank
a

Brzozówka

Lutówka

Włosanka
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0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+885

x

0+800

3+800

1+050

5+420

Poz. 4055

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

PLRW200062137
669

Dłubnia od Minóżki (bez
Minóżki) do ujścia

Baranówka

Dłubnia

Baranówka

0+000

0+000

29+396

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

14+940

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200092137
69
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Maciejówka

0+000

0+000

4+278

4+425

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Baranówka

Ciek bez
nazwy 306

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200062137
669

Baranówka

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200062137
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dłubnia

0+000

29+396

1+190

55+194

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dłubnia do Minóżki

Iwoneczka

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072137
629

Baranówka

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200062137
669

– 1197 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Minóżka

0+000

0+000

2+660

9+020

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dłubnia do Minóżki

Gołyszanka

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072137
629

Dłubnia do Minóżki

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072137
629

– 1198 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Rzeplinianka

0+000

0+000

3+600

5+300

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości
granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

Dłubnia do Minóżki

Smródka

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072137
629

Dłubnia do Minóżki

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości
granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

PLRW200072137
629

– 1199 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Żarnowica

0+000

0+000

1+900

2+166

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dłubnia do Minóżki

Stokowianka

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072137
629

Dłubnia do Minóżki

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072137
629

– 1200 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

PLRW200016213
572

Sidzinka

Jordan

Sidzinka

0+000

0+000

0+000

1+100

0+384

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

2+860

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dłubnia do Minóżki

Dłubienka

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
infr. Technicznej
/ po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczeniein
fr. Technicznej /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości
granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

PLRW200072137
629

Dłubnia do Minóżki

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072137
629

– 1201 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości
granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
572

PLRW200016213
572

PLRW200019213
5599

Sidzinka

Sidzinka

Wisła od Skawy do Skawinki

Sidzinka

Sidzinka

Pozowicki

– 1202 –

2+860

4+240

0+000

4+240

8+300

3+500

x

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

x

Poz. 4055

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
5599

PLRW200019213
5599

PLRW200062139
269

Wisła od Skawy do Skawinki

Wisła od Skawy do Skawinki

Pokojówka

– 1203 –

Sosnówka

Zimna
Rzeczka

Pokojówka

0+000

0+000

0+000

5+280

2+500

14+200

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Rudniańskiego oraz
BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
269

PLRW200016213
7299

PLRW200016213
7299

PLRW200016213
7299

PLRW200016213
7299

Pokojówka

Wilga

Wilga

Wilga

Wilga
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Od Biórkowa

Wilga

Wrząsowicki

Janowice

Dworski

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

4+000

24+970

4+316

5+955

0+696

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
7299

PLRW200016213
7299

PLRW200016213
7299

PLRW200016213
7299

PLRW200016213
7299

Wilga

Wilga

Wilga

Wilga
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Dąbski

Janowski

Dębina

Polonki

Krzywica

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+883

1+504

1+550

0+960

5+000

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Wilga
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Wilga

Wilga
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Zadziele

Łaźnik

Łaziska

Grabówki 1

Pastwiska

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+430

3+000

0+860

1+085

0+655

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Wilga
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Wilga
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Podstolice

Podjeździe

Olszynka

Sroczyce

Siercza

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+565

2+250

3+800

1+250

1+950

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Wilga
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Wilga
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Rożnowski

Brzeziny

Koźmice
Wielkie

Stocznik

Bugaj

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+900

0+550

5+640

1+350

1+300

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Zalesie

Panciawa

Kopce

Od Gorzkowa

Kamionki

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+255

x

0+760

x

1+100

0+890

0+840

Poz. 4055

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Wilga

Wilga

Wilga

Wilga
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– 1210 –

Ukraina

Podlipowa

Lipowa

Mietniowski

Kopaliny II

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+900

1+605

0+675

2+730

0+860

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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PLRW200016213
592

Wilga

Potok Kostrzecki

Potok Kostrzecki

Kopalina

Kostrzecki

Kostrzecki
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0+000

0+000

4+600

0+640

4+600

5+200

Poz. 4055

x

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
592

PLRW200019213
7759

Potok Kostrzecki

Wisła od Skawinki do Podłężanki

Kostrzecki

Pychowicki

– 1212 –

5+200

0+000

6+100

0+850

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
7759

PLRW200019213
7759

Wisła od Skawinki do Podłężanki

Wisła od Skawinki do Podłężanki

Pychowicki

Pychowicki

– 1213 –

0+850

2+950

2+950

5+200

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Poz. 4055

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
7759

PLRW200019213
7759

Wisła od Skawinki do Podłężanki

Wisła od Skawinki do Podłężanki

Potok
Zakorzowieck
i

Piekarski

– 1214 –

0+000

0+000

2+250

5+000

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
7759

PLRW200019213
7759

PLRW200026213
7749

Wisła od Skawinki do Podłężanki

Wisła od Skawinki do Podłężanki

Serafa

– 1215 –

Rącznianka

Węgrzce
Wielkie

Serafa

0+000

0+000

0+000

6+200

3+100

11+660

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
7749

PLRW200026213
7749

PLRW200026213
7749

PLRW200026213
7749

PLRW200026213
7749

Serafa

Serafa

Serafa

Serafa

Serafa

– 1216 –

Kanał

Malinówka

Krzyszkowice

Grabówki

Prokocimski

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

1+670

4+951

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

2+770

x

1+550

5+500

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
7749

PLRW200026213
7749

PLRW200026213
7749

PLRW200026213
7749

PLRW200062137
929

Serafa

Serafa

Serafa

Serafa

Igołomski Potok

– 1217 –

Zabawka

Miodówka

Świdówka

Lednica
Górna

Igołomski

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

8+100

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

3+550

x

2+100

x

1+940

5+313

Poz. 4055

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062137
929

PLRW200062137
929

PLRW200019213
799

Igołomski Potok

Igołomski Potok

Wisła od Podłężanki do Raby

Kanał nr 2

Tropiszowski

Pobiednicki

– 1218 –

0+000

0+000

0+000

1+100

8+950

3+908

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
799

PLRW200062137
949

PLRW200062137
949

Wisła od Podłężanki do Raby

Ropotek

Ropotek

Kanał nr 3

Kiklowiec
(Ropotek)

Kanał nr 1

– 1219 –

0+000

0+000

0+000

0+720

15+352

1+654

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200072136
6

Rudnik

Będkówka

Dobranowicki

Będkówka

0+000

0+000

8+250

8+055

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200062137
969

– 1220 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072135
89

PLRW200072135
89

Sanka

Sanka

– 1221 –

Sanka

Sanka

0+000

13+350

9+580

19+280

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072135
89

PLRW200072135
89

Sanka

Sanka

Brzoskwinka

Aleksandrówk
a

– 1222 –

0+000

0+000

10+515

4+300

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072135
89

PLRW200072135
89

Sanka

Sanka

– 1223 –

Kadłub

Czułowski

0+000

0+000

1+084

5+600

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072135
89

PLRW200072135
89

Sanka

Sanka

Kaszowski

Pod Borem

– 1224 –

0+000

0+000

5+210

1+129

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072136
49

PLRW200072136
49

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

– 1225 –

Rudawa

Dulówka

22+060

0+000

36+709

7+125

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072136
49

PLRW200072136
49

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Filipówka

Kowalska
Góra

– 1226 –

0+000

0+000

10+620

3+700

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072136
49

PLRW200072136
49

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Olszówka

Studzianki

– 1227 –

0+000

0+000

2+200

2+000

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072136
49

PLRW200072136
49

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

– 1228 –

Młynka

Miękinka

0+000

0+000

2+175

5+100

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072136
49

PLRW200072136
49

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

– 1229 –

Podlas

Racławka

0+000

0+000

1+900

7+300

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072136
49

PLRW200072136
49

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Racławka

Siedlecki

– 1230 –

10+775

0+000

17+414

5+900

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072136
49

PLRW200072136
49

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Szafraniec

Szklarka

– 1231 –

0+000

0+000

2+400

8+900

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092136
99

PLRW200092136
99

Rudawa od Racławki do ujścia

Rudawa od Racławki do ujścia

– 1232 –

Rudawa

Nielepiczanka

0+000

0+000

22+060

3+800

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, a także
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, a także
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092136
99

PLRW200072135
49

Rudawa od Racławki do ujścia

Rudno

– 1233 –

Olszanicki

Rudno

0+000

0+000
15+970

3+580

7+232
18+150

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, a także
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072135
49

PLRW200072135
49

Rudno

Rudno

Rybnianka

Jesionka

– 1234 –

0+490

0+000

4+320

2+320

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Jagodnie

0+000

0+000

7+680

3+300

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(42% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Stracha

Stracha

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(42% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200026213
558

Stracha

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200026213
558

– 1235 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze BielańskoTynieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

PLRW200072136
92

PLRW200016213
5569

Wędonka

Wierzchówka (Kluczwoda)

Sosnowianka

Wedonka

Wierzchowian
ka
(Kluczwoda)

Zelczynka

0+000

0+000

0+000

7+550

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

9+425

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

5+300

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (64% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072136
949

– 1236 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (64% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

PLRW200062137
48

Prądnik od Garliczki (bez
Garliczki) do ujścia

Sudół Dominikański

Białucha
(Prądnik)

Sudoł
Dominikański

0+000

0+000

10+404

6+690

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(72% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200092137
49
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (72%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

PLRW200062137
46

Bibiczanka

Sudół

Bibiczanka

Sudoł od
Modlnicy

0+000

0+000

7+820

8+660

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(57% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200062137
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (57%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów,
usuwanie
zakrzaczeń

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072137
42

PLRW200072137
42

PLRW200072137
42

Prądnik do Garliczki

Prądnik do Garliczki

Prądnik do Garliczki

Białucha
(Prądnik)

Garliczka

Korzkiewka

– 1239 –

10+404
35+717

0+000

0+000

21+304
39+515

6+895

6+153

x

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072137
42

PLRW200062137
89

PLRW200062137
89

Prądnik do Garliczki

Potok Kościelnicki z dopływami

Potok Kościelnicki z dopływami

Sąspówka

Kościelnicki

Struga
Rusiecka

– 1240 –

2+120

0+000

0+000

5+240

12+800

7+600

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Dolinki
Krakowskie, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092139
2999

PLRW200092139
2999

Szreniawa od Piotrówki do ujścia

Szreniawa od Piotrówki do ujścia

Szreniawa

Goczałka

– 1241 –

0+000

0+000

63+851

1+145

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092139
2999

PLRW200062139
2969

PLRW200062139
2969

PLRW200062139
2969

Szreniawa od Piotrówki do ujścia

Kantorówka

Kantorówka

Kantorówka

Kowalówka

Kantorówka

Kościelecki

Jagielnica

– 1242 –

0+000

0+000

0+000

0+000

3+900

2+500

6+000

4+811

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
2932

PLRW200062139
289

PLRW200062139
289

Potok Jakubowicki

Ścieklec

Ścieklec

– 1243 –

Jakubowicki

Ścieklec

Łętkówka
(Kniejówka)

0+000

0+000

0+000

7+718

23+280

5+900

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
289

PLRW200062139
289

PLRW200062139
289

Ścieklec

Ścieklec

Ścieklec

– 1244 –

Racławka

Od Zielenic

Walusin

0+000

0+000

0+000

9+175

0+500

1+245

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

PLRW200072139
24

Ścieklec

Szreniawa do Piotrówki

Dziewięcioły

Szreniawa

0+000

63+851

2+230

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

93+538

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200062139
289
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Zarogówka

0+000

0+000

9+000

2+470

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Szreniawa do Piotrówki

Piotrówka

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072139
24

Szreniawa do Piotrówki

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072139
24
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dopływ
Gołczanki

0+000

0+000

9+077

0+575

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Szreniawa do Piotrówki

Gołczanka

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072139
24

Szreniawa do Piotrówki

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072139
24
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Miechówka

0+000

0+000

9+800

2+090

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Szreniawa do Piotrówki

Cicha

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072139
24

Szreniawa do Piotrówki

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072139
24
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200092139
89

Szreniawa do Piotrówki

Nidzica od Nidki do ujścia

Makówka

Nidzica

0+000

0+000
35+900

5+500

4+250
44+856

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072139
24
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072139
816

PLRW200072139
816

Nidzica do Nidki

Nidzica do Nidki

– 1250 –

Nidzica

Od
Boczkowic

44+856

0+000

63+400

6+850

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072139
816

PLRW200072139
816

Nidzica do Nidki

Nidzica do Nidki

– 1251 –

Kalinka

Od
Konaszówki

0+000

0+000

9+500

3+460

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
8899

PLRW200062139
8899

PLRW200062139
869

Jawornik

Jawornik

Małoszówka z dopływami

Jawornik

Kanał Ulgi

Małoszówka

– 1252 –

0+000

0+000

12+710

4+320

1+010

16+370

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
869

PLRW200062139
869

Małoszówka z dopływami

Małoszówka z dopływami

Pałecznica

Nadzówka

– 1253 –

0+000

5+000

2+540

10+000

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
79899

PLRW200026213
79899

PLRW200026213
79899

PLRW200026213
79899

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

– 1254 –

Drwinka

Chobot
Olszyny

Chobot
Olszyny

Chobot
Olszyny

13+050

4+760

10+250

12+100

33+837

10+250

12+100

13+390

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Ze względu na obszar
PLB120002 na rzece
Drwinka 13,05 -14
km realizacja wycinki
drzew w obszarach
leśnych w sposób
uwzględniający
potrzebę ochrony
puszczyka uralskiego,
dzięcioła czarnego,
dzięcioła średniego
zgodnie z zapisami
PZO ciek Drwinka 614 km

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
79899

PLRW200016213
7769

PLRW200016213
7769

PLRW200016213
7769

Drwinka z dopływami

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

Długa Woda

Podłężanka

Bogusława

Zakrzówek

– 1255 –

0+000

0+000

0+000

0+000

2+000

13+200

6+320

2+700

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Ze względu na obszar
PLB120002 na rzece
Długa Woda 1-2 km
realizacja wycinki
drzew w obszarach
leśnych w sposób
uwzględniający
potrzebę ochrony
puszczyka uralskiego,
dzięcioła czarnego,
dzięcioła średniego
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
7769

PLRW200016213
7769

PLRW200016213
7769

PLRW200016213
7769

PLRW200016213
7769

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

– 1256 –

Przebieczany

Tom

Chełmik

Zabiele

Buk

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+300

0+750

1+900

1+085

0+700

Poz. 4055

x

x

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
7769

PLRW200016213
7769

PLRW200016213
7769

PLRW200062166
16

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

Mierzawa do Cieku od
Gniewięcina

– 1257 –

Zakrzowianka

Zagórze

Drawinka

Mierzawa

0+000

0+000

0+000

63+356

3+100

x

2+950

x

1+500

68+590

Poz. 4055

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062166
16

PLRW200062161
89

Mierzawa do Cieku od
Gniewięcina

Lipnica

– 1258 –

Piekło

Bilczycki

0+000

0+000

1+170

5+100

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
89

PLRW200062161
89

Lipnica

Lipnica

Sławkowice

Brzesowa

– 1259 –

0+000

0+000

3+180

2+680

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
89

PLRW200062161
89

Lipnica

Lipnica

– 1260 –

Lipnica

Działy

0+000

0+000

2+470

2+610

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 1261 –

CSK

4+860

5+460

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Łężkowski

– 1262 –

0+000

6+760

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Nieznanowick
i

– 1263 –

0+000

1+520

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Jaroszówka II

– 1264 –

0+000

1+265

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Jaroszówka I

– 1265 –

0+000

1+675

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Klęczana

– 1266 –

0+000

2+765

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 1267 –

Podlas

0+000

0+950

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Stadnicki

– 1268 –

0+000

6+060

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 1269 –

Brzeg

0+000

3+140

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 1270 –

Tłoki

0+000

2+090

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 1271 –

Wrzosy

0+000

0+620

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 1272 –

Folwark

0+000

1+310

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 1273 –

Burdak

0+000

0+700

Poz. 4055

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

PLRW200016213
896

PLRW200062138
94

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Tusznica

Potok Gnojski

– 1274 –

Węgielnica

Tusznica

Gnojski

0+000

0+000

0+000

1+800

7+230

7+030

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062138
929

PLRW200062138
929

PLRW200062138
929

PLRW200062138
929

Królewski Potok

Królewski Potok

Królewski Potok

Królewski Potok

– 1275 –

Królewski

Zborówek

Ryje

Trąbecki

0+000

0+000

0+000

0+000
1+930

15+660

2+130

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

1+535

0+750
2+450

Poz. 4055

x

x

x

x

Zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8899

PLRW200014213
8899

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Stradomka

Podgrodzie

– 1276 –

0+000

0+000

0+750

2+050

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
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Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka

Podlubomierz
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0+000

34+695

1+903
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dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki
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Dzielce
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4+378

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki
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– 1279 –

Czyżyk
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zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki
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Mierzeń

Mogiłka
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dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Moczury
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zakrzaczeń
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki
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Nadedwór

Bucze

0+000

0+000
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poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki
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Bigorzówka
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poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Brzezinka

Komorniki
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poprzez usuwanie
zakrzaczeń
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki
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Kobyle

Olszyny
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Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
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zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki
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Nalesie
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zakrzaczeń
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Poddąbie

Naddąbie
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki
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Brzegowy

Doły
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Udrożnienie
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swobodnego
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ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
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chronionym
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Udrożnienie
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swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
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powodziowego
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działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
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poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń oraz
punktowe uswanie
drzew
zagrażających ist.
zabudowie i infr.
technicznej

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002138
599

PLRW200014213
8399

PLRW200014213
8399

Zbiornik Dobczyce

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

Raba od Skomielnianki do Zb.
Dobczyce

– 1303 –

Burletka

Osieczański

San

0+000

0+000

0+000

1+350

1+170

3+165

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

zachowanie stanu
dna i brzegów
poprzez usuwanie
zakrzaczeń

x

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
79899

PLRW200026213
79899

PLRW200026213
79899

PLRW200026213
79899

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

– 1304 –

Chobot
Olszyny

Bieńkowski

Drwinka

Strumień

0+000

0+000

0+000

0+000

4+660

6+000

13+150

10+000

x

Zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
utrzymanie
drożności i
zachowanie stanu
dna i brzegów,

x

poprawa spływu
wód, drożności w
korycie,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, drożności w
korycie,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych i
obwałowań

x

umożliwienie
spływu wód,
poprawa
drożności w
korycie,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
ochrona terenów
przyległych

x

Zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
utrzymanie
drożności,
zachowanie
dobrego stanu
dna i brzegów

x

poprawa spływu
wód,drożności w
korycie,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, drozności w
korycie,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych i
obwałowań

x

umożliwienie
spływu
wód,poprawa
drożności w
korycie,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
utrzymanie
drożności poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,

x

Zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
utrzymanie
drożności poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,

x

Zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
utrzymanie
drożności poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,

x

umożliwienie
spływu
wód,poprawa
drożności w korycie
poprzez wycinkę
odrostów,
samosiewek,
ochrona terenów
przyległych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu,
udrożnienie
koryta,

x

poprawa spływu
wód,drożności w
korycie,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, drożności w
korycie,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych i
obwałowań

x

umożliwienie
spływu wód,
zachowanie
drożności
poprzez
usuwanie
powalonych
drzew, ochrona
terenów
przyległych

Ze względu na obszar
PLB120002 na rzece
Chobot realizacja
wycinki drzew w
obszarach leśnych w
sposób
uwzględniający
potrzebę ochrony
puszczyka uralskiego,
dzięcioła czarnego,
dzięcioła średniego
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
944

Gróbka do Potoku Okulickiego

Kanał Zatocki
(Zatocki)

– 1305 –

0+000

9+020

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
utrzymanie
drożności,
zabezpieczenie
terenów
przyległych,
obwałowań

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
utrzymanie
drożnosci,
zabezpieczenie
terenów
przyległych,
obwałowań

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, utrzymanie
drożnosci poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,
zabezpieczenie
terenów
przyległych,
obwałowań

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
zabezpieczenie
terenów
przyległych,
obwałowań

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
944

Gróbka do Potoku Okulickiego

Jodłowski

– 1306 –

3+650

5+040

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu
dna i brzegów,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu
dna i brzegów,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, poprawa
drożności,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
944

Gróbka do Potoku Okulickiego

Wyrwa (
Okulicki )

– 1307 –

0+000

11+620

x

Poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
zurbanizowanych
i rolnych

x

Poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
zurbanizowanych
i rolnych

Poz. 4055

x

Poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta poprzez
usuniecie odrostów,
samosiewek,
zabezpieczenie
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

Poprawa spływu
wód, zachowanie
drożności
poprzez
usuwanie
powalonych
drzew,
zabezpieczenie
terenów
zurbanizowanych
i rolnych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Kopaliny

– 1308 –

0+000

3+150

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we

x

poprawa spływu
wód, udroznienie
koryta,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
poprzez wycinkę
odrostów,
samosiewek,
zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwodziowe

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok
Kobylecki
(Kobylecki)

– 1309 –

0+000

4+550

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przecierozyjne

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przecierozyjne

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwerozyjne

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

PLRW200019213
969

Uszwica do Niedźwiedzia

Uszwica od Niedźwiedzia do
ujścia

Uszwica

Uszwica

– 1310 –

0+000

54+395

54+395

67+115

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych,
udrożnienie koryta
poprzez wycinkę
samosiewek

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
944

PLRW200019213
949

Gróbka do Potoku Okulickiego

Gróbka od Potoku Okulickiego
(bez Potoku)

– 1311 –

Gróbka

Gróbka

9+120

9+120

38+500

38+500

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
udrożnienie
koryta poprzez
usuwanie
powalonych
drzew,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
udrożnienie
koryta poprzez
usuwanie
powalonych
drzew,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
944

Gróbka do Potoku Okulickiego

Potok
Krzeczowski (
Krzeczowski)

– 1312 –

0+000

5+850

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta poprzez
wycinke
samosiewek,
zabezpieczenie
terenów przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
944

Gróbka do Potoku Okulickiego

– 1313 –

Ulga

0+000

1+650

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu
dna i brzegów,
ochrona terenów
zurbanizowanych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu
dna i brzegów,
ochrona terenów
zurbanizowanych

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
zurbanizowanych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Piekarski (
Wieniawski )

– 1314 –

0+000

2+250

Poz. 4055

x

poprawa spływu,
udroznienie poprzez
usuniecie odrostów
z kęp, samosiewek

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Borowianka

– 1315 –

0+000

8+240

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Górzański

– 1316 –

0+000

5+750

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Leksandrówk
a

– 1317 –

3+600

18+330

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
poprzez wycinkę
odrostów z kęp,
samosiewek

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
poprzez
usunięcie
powalonych
drzew,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

– 1318 –

Potok k.
Szkoły

0+000

0+250

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód poprzez
usunięcie
powalonych
drzew,ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
944

Gróbka do Potoku Okulickiego

Potok spod
Jodłowskiej
Góry

– 1319 –

0+000

1+470

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
944

Gróbka do Potoku Okulickiego

Potok Kiebło

– 1320 –

0+000

2+000

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Księży (
Potok Duży
Potok )

– 1321 –

0+000

2+000

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok pod
Herodem

– 1322 –

0+000

1+300

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,ochr
ona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok
Zadebrze

– 1323 –

0+000

1+350

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,ochr
ona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

– 1324 –

Potok k.
Berety

0+000

1+750

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok Winkiel

– 1325 –

0+000

0+750

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

– 1326 –

Potok k.
Tartaku

0+000

1+000

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok spod
Dominicznej
Góry

– 1327 –

0+000

0+400

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta,ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok Jędraski

– 1328 –

0+000

0+400

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok
k.Piekarni

– 1329 –

0+000

1+100

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Potok pod
Kuckiem

– 1330 –

0+000

0+900

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

PLRW200016213
8994

Uszwica do Niedźwiedzia

Babica

– 1331 –

Potok k.
Durbasa

Babica

0+000

0+000

Poz. 4055

1+000

6+240

x

x

Poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
zurbanizowanych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
zurbanizowanych

x

poprawa spływu
wód, udroznienie
koryta poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,zabezpi
eczenie terenów
zurbanizowanych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

poprawa spływu
wód, udroznienie
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zurbanizowanych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Potok
Proszowski
(Proszowski)

– 1332 –

0+000

8+600

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, udroznienie
koryta poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,zabezpi
eczenie terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120002 na rzece
Potok Proszowski 38,6 km realizacja
wycinki drzew w
obszarach leśnych w
sposób
uwzględniający
potrzebę ochrony
puszczyka uralskiego,
dzięcioła czarnego,
dzięcioła średniego
zgodnie z zapisami
PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

– 1333 –

CSK

0+000

4+860

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, udroznienie
koryta poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,zabezpi
eczenie terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

PLRW200012213
8839

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Czyrzyczka
(Czyżyczka)

Stradomka

– 1334 –

0+000

0+750

3+490

23+425

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód, udroznienie
koryta poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,zabezpi
eczenie terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8899

PLRW200026213
8998

PLRW200014213
8899

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Młynówka

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Stradomka

Młynówka

Potok
Kobylecki
(Kobylecki)

– 1335 –

0+750

0+000

0+000

Poz. 4055

23+425

5+300

2+800

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, udroznienie
koryta poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,zabezpi
eczenie terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8849

Tarnawka

Tarnawka

Tarnawka

Przeginia
(Pluskawka)

– 1336 –

0+000

0+000

7+500

8+520

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
88899

Tarnawka

Polanka

Rdzawka

Wichracz

– 1337 –

0+000

0+000

7+300

3+500

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e, udrożnienie
poprzez wycinkę
odrostów z kęp,
samosiewek,
ochrona terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e, udrożnienie
poprzez wycinkę
odrostów z kęp,
samosiewek,
ochrona terenów
przyległych

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
8989

PLRW200012213
8849

Potok Łapczycki

Tarnawka

Poto
Łapczycki
(Łapczycki)

Kamionka

– 1338 –

0+000

0+000

6+400

3+380

x

zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne

x

zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód poprzez
wycinkę odrostów,
samosiewek,
ochrona terenów
przyległych

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8869

PLRW200012213
88899

Potok Trzciański

Polanka

– 1339 –

Podkosówka

Polanka

0+000

0+000

5+670

16+540

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzio
we i
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8899

PLRW200012213
8729

PLRW200012213
8849

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Młynówka

Tarnawka

– 1340 –

Sanka

Młynówka

Potok Boczów

0+000

0+000

0+000

4+300

1+760

0+750

x

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona terenów
przyległych

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Potok k.
Magdziarza

Potok Beczka

– 1341 –

0+000

0+000

1+200

1+500

x

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona terenów
przyległych

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
8989

PLRW200016213
8989

Potok Łapczycki

Potok Łapczycki

Potok Trzonia

Potok
Gierczycki

– 1342 –

0+000

0+000

1+300

1+800

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
zurbanizowanych

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
zabudowanych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
89999

PLRW200014213
8899

Raba od Zb. Dobczyce do ujścia

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Potok
Siedlecki

Potok Nadole

– 1343 –

0+000

0+000

3+500

0+460

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
zurbanizowanych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
zurbanizowanych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8899

PLRW200014213
8899

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Potok k.
Krawczyka

Potok
Łapanowski

– 1344 –

0+000

0+000

2+620

1+500

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta,ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200014213
8899

Tarnawka

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Potok Pustka

Potok
Dworski

– 1345 –

0+000

0+000

0+500

1+400

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8899

PLRW200014213
8899

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Cichawka (
Potok Kacza
Góra )

Potok
Sieradzka

– 1346 –

0+000

0+000

2+000

1+500

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
8899

PLRW200012213
88899

PLRW200012213
88899

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Polanka

Polanka

Potok
Chrostówka

Potok
Pogwizdowia
nka

Potok
Zawadka

– 1347 –

0+000

0+000

0+000

0+600

1+200

1+300

Poz. 4055

x

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta,ochrona
przeciwerozyjna

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, udroznienie
dna,ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
88899

PLRW200014213
8899

PLRW200014213
8899

Polanka

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Stradomka od Tarnawki do ujścia

Potok
Olchawianka

Potok spod
Krasnej Góry

Potok k.Hexe

– 1348 –

0+000

0+000

0+000

4+500

0+700

1+530

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

x

poprawa spływu
wód, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
489

PLRW200017213
9676

PLRW200012213
9669

Czarny Potok

Borowa Struga

Uszwica do Niedźwiedzia

– 1349 –

Czarny Potok

Borowa
Struga

Domanie

0+000

0+000

0+000

5+690

6+860

2+900

x

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021213
999

PLRW200019213
949

Wisła od Raby do Dunajca

Gróbka od Potoku Okulickiego
(bez Potoku)

– 1350 –

Drwień

Gróbka

0+000

0+000

6+142

9+120

x

x

Poz. 4055

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych,
udrożnienie koryta
poprzez wycinkę
samosiewek

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławicki oraz
KoszyckoOpatowieckiego oraz
Koszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
9949

PLRW200017213
9989

PLRW200026213
9689

Kanał Jadownicki

Kisielina

Ulga Uszewska z Kortnicą

JadownickoPojawski

Kisielina

Korytnica

– 1351 –

9+000

32+312

0+000

14+650

43+670

7+900

x

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu i na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Uszwica do Niedźwiedzia

Leksandrówk
a

Niedźwiedź

– 1352 –

0+000

0+000

3+600

18+600

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9489

PLRW200017213
9489

Uszewka

Uszewka

Podszumin

Przyrowicie
Stawiska

– 1353 –

0+000

0+000

8+200

14+500

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego,,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego,,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213
9689

PLRW200017213
9489

Ulga Uszewska z Kortnicą

Uszewka

Strumień

Szczepanows
ki

– 1354 –

0+000

0+000

3+600

1+340

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego,,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9676

PLRW200026213
9689

Borowa Struga

Ulga Uszewska z Kortnicą

Ulga Borowej
Strugi

Ulga Uszewki

– 1355 –

0+000

0+000

6+150

3+600

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9489

PLRW200012213
9669

Uszewka

Uszwica do Niedźwiedzia

Uszewka

Uszwica

– 1356 –

0+000

0+000

23+155

54+395

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych,
udrożnienie koryta
poprzez wycinkę
samosiewek

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych,
udrożnienie koryta
poprzez wycinkę
samosiewek

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego,,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213
949

PLRW200017213
9676

PLRW200017213
9469

Gróbka od Potoku Okulickiego
(bez Potoku)

Borowa Struga

Młynówka (Dopływ spod
Buczkowa)

Uście Solne

Wróblówka

Wrzępski

– 1357 –

0+000

0+000

0+000

1+200

4+460

6+960

x

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Uszwica do Niedźwiedzia

Kowalówka

W
Gosprzydowej
1

– 1358 –

0+000

0+000

5+000

2+640

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Uszwica do Niedźwiedzia

W
Gosprzydowej
Boczny 2

Z Okocimia

– 1359 –

0+000

0+000

1+200

2+180

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9989

PLRW200017213
9989

Kisielina

Kisielina

Od Grabna

W Łysej
Górze

– 1360 –

0+000

0+000

2+560

1+060

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
9669

PLRW200012213
9669

Uszwica do Niedźwiedzia

Uszwica do Niedźwiedzia

– 1361 –

Zagrody

Zawadka

0+000

0+000

3+460

3+310

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213
944

PLRW200012213
9669

Gróbka do Potoku Okulickiego

Uszwica do Niedźwiedzia

– 1362 –

Spod
Jodłowskiej
Góry

Grodna

1+470

0+000

2+140

6+450

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego lub
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7289

PLRW200019214
99

Białka

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

– 1363 –

Bela

Drużkowiank
a

0+000

0+000

9+660

2+102

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
zabudowanych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
zabudowanych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200019214
99

PLRW200012214
7529

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Tymówka

Potok
Czchowski

Tymówka

– 1364 –

0+000

0+000

2+450

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

9+000

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062147
549

PLRW200019214
99

Złocki Potok

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Zelina
Biskupska

Zelina
Czchowska

– 1365 –

0+000

0+000

6+500

3+750

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza
Ciężkowickiegooraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

PLRW200012214
7529

PLRW200062147
549

Tymówka

Złocki Potok

Zelina
Jurkowska

Zelina Złocka

– 1366 –

0+000

0+000

12+300

4+080

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza
Ciężkowickiegooraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7289

PLRW200002147
39

Białka

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

Św. Urban

Św. Hubert

– 1367 –

0+000

0+000

2+940

1+840

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200012214
7529

Tymówka

Tymówka

Bukowiec

Zelinka

0+000

0+000

2+180

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200012214
7529

– 1368 –

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

2+100

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200012214
7529

PLRW200017218
769

Tymówka

Grabinka

– 1369 –

Pod Basztą

Czarna

0+000

14+630

0+100

28+130

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
przyległych / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2899

PLRW200012218
2899

Olszynka

Olszynka

Jabłonka
Czermianka

Jabłonka
Czermianka

– 1370 –

2+025

4+830

4+830

8+350

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062187
29

PLRW200062187
29

Potok Chotowski

Potok Chotowski

Chotowski

Chotowski

– 1371 –

13+520

15+660

15+660

17+640

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062187
29

PLRW200062187
29

Potok Chotowski

Potok Chotowski

Chotowski

Chotowski

– 1372 –

17+640

18+000

18+000

19+220

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062187
29

PLRW200062187
29

Potok Chotowski

Potok Chotowski

Chotowski

Chotowski

– 1373 –

19+220

19+440

19+440

20+840

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017218
769

PLRW200062187
29

Grabinka

Potok Chotowski

– 1374 –

Jabłoniec

Nr 5

0+000

0+000

9+550

5+000

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2899

PLRW200017218
769

PLRW200012218
2899

Olszynka

Grabinka

Olszynka

Olszynka

Jesionna
Przemes

Swoszówka
Swoszowiank
a

– 1375 –

12+000

0+260

0+000

29+100

11+440

7+000

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2899

PLRW200026213
9949

Olszynka

Kanał Jadownicki

Od Żurowej

Kanał
Jadownicki
JadownickoPojawski

– 1376 –

0+000

0+000

6+500

9+000

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu i na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9989

Kisielina

Kisielina

– 1377 –

0+000

20+700

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
oraz odrostów z
ubezpieczeń skarp
elemzachowanie
stanu dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9989

Kisielina

Kisielina

– 1378 –

20+700

32+312

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
oraz odrostów z
ubezpieczeń skarp
elemzachowanie
stanu dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9989

Kisielina

Łopoński
Potok
Pokrzywka

– 1379 –

0+000

2+775

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka zakrzaczeń
oraz odrostów z
ubezpieczeń skarp
elemzachowanie
stanu dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9989

Kisielina

Łopoński
Potok
Pokrzywka

– 1380 –

2+775

4+400

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9989

Kisielina

– 1381 –

Ulga

0+000

14+500

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017213
9989

PLRW200026215
69

Kisielina

Wiślina

Zabawski
Rów
Zabawski

Wiślina,
Hubenicki
Hubenicki

– 1382 –

0+000

0+000

11+600

12+570

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Breń
Breńka

21+600

28+940

PLRW200017217
427

Żabnica do Żymanki

Granica
Graniczny

0+000

7+400

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Breń
Breńka

Breń
Breńka

0+000

4+200

4+200

21+600

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200019217
499

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

PLRW200019217
499

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

PLRW200019217
499

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

– 1383 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026217
29

Kanał Zyblikiewicza

Kanał
Zyblikiewicza
Kanał
Zyblikiewicz
Nr 1

– 1384 –

0+000

PLRW200026217
29

Kanał Zyblikiewicza

Kanał
Zyblikiewicza
Drugi
Kanał
Zyblikiewicz
Nr 2

PLRW200017217
427

Żabnica do Żymanki

Koźmiejówka

0+000

PLRW200017217
427

Żabnica do Żymanki

Koźmiejówka

PLRW200026217
428

Żymanka

Drzemanka
Żymanka

Żymanka

Drzemanka
Żymanka

PLRW200026217
428

14+770

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

4+880

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

4+880

5+830

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

0+000

12+000

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

0+000

17+190

12+000

16+175

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200019217
499

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Breń
Żabnica-Breń

11+500

37+000

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

PLRW200017217
427

Żabnica do Żymanki

Breń
Żabnica-Breń

11+500

37+000

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Żabnica do Żymanki

Żabnica
Żabnica-Breń

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200019217
499

PLRW200017217
427

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Breń
Żabnica-Breń

1+270

37+000

2+605

58+680

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

– 1385 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217
449

Upust

Dęba

0+000

5+930

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217
419

Breń - Żabnica do Żabnicy

Kanał "A"
Dąbrowica

0+000

4+160

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1386 –

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217
427

Żabnica do Żymanki

Kanał
"Dąbrówki
Breńskie"

0+080

10+680

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

4+600

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

5+150

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

PLRW200019217
499

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Kanał
"Radwan"

0+179

4+922

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

0+000

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

PLRW200026217
434

Skrzynka

Skrzynka
Kanał
"Skrzynka

0+000

9+860

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Częściowo
trasą: Rybnica
Kanał "B"
Zabrnie

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Breń - Żabnica do Żabnicy

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200017217
419

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Częściowo
trasą: Rybnica
Kanał "Od
Podlesia"

0+000

PLRW200019217
499

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Średnica
Kanał
"Średnica"

0+230

11+430

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200019217
499

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

PLRW200026217
428

Żymanka

Drzemanka
Kanał Ulga
Żymanki

0+000

0+622

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017217
449

Upust

– 1387 –

Łoś

0+000

1+570

PLRW200017217
449

Upust

Łoś

2+990

6+420

PLRW200017217
4369

Nieczajka

Nieczajka

0+000

11+080

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

5+140

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217
427

Żabnica do Żymanki

Olesieńka

0+000

8+560

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217
427

Żabnica do Żymanki

Oleśnica

0+000

5+600

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

5+000

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

9+400

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

PLRW200019217
499

PLRW200019217
499

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Smęgorzówka

Dziki Potok
Szarwarcznka

0+000

0+000

Poz. 4055

x

x

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

0+000

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Rów Odmęcki
Odmęcki

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Rów Odmęcki

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (44% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200026217
32

– 1388 –

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017217
449

Upust

– 1389 –

Upust

1+110

9+430

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217
449

Upust

Upust

9+430

31+236

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217
427

Żabnica do Żymanki

Wielopólka

0+000

5+000

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217
427

Żabnica do Żymanki

Wielopólka

5+000

8+335

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Połomyjka
Bogoniowian
ka

Połomyjka
Bogoniowian
ka

– 1390 –

0+000

0+400

0+400

3+000

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
899

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Rostówki do ujścia

Bruśnianka

Burzynianka

– 1391 –

1+700

0+000

5+950

3+500

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7729

PLRW200012214
7729

Brzozowianka

Brzozowianka

Brzozowianka

Brzozowianka

– 1392 –

0+000

0+700

0+700

12+000

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Charzewianka

– 1393 –

0+000

0+614

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

PLRW200012214
85729

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Chojniczanka

Charzewianka

Chojniczanka

– 1394 –

0+614

0+000

3+854

6+570

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
899

PLRW200014214
899

Biała od Rostówki do ujścia

Biała od Rostówki do ujścia

– 1395 –

Dębnica

Dębnica

0+000

2+500

2+500

4+960

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221477
49

Jastrzębianka

Lubinka

Kąśnianka

Lubinka

0+000

0+000

9+550

1+230

Poz. 4055

x

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

PLRW200012214
8549

– 1396 –

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

RW20001221477
49

PLRW200014214
899

PLRW200014214
899

Lubinka

Biała od Rostówki do ujścia

Biała od Rostówki do ujścia

– 1397 –

Lubinka

Mesznianka

Mesznianka

1+230

0+000

0+800

9+280

0+800

7+030

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

zachowanie stanu
dna i brzegów /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

x

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
789

PLRW200012214
789

Więckówka

Więckówka

Milówka

Milówka

– 1398 –

0+000

2+200

2+200

7+140

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8729

PLRW200012214
8729

PLRW200012214
8729

Karwodrzanka

Karwodrzanka

Karwodrzanka

Karwodrzank
a
Mlynówka

Karwodrzank
a
Mlynówka

Karwodrzank
a
Mlynówka

– 1399 –

0+000

3+900

4+500

3+900

4+500

6+340

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Moczarka

Moczarka

– 1400 –

0+000

0+850

0+850

1+780

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
889

PLRW200012214
8552

Wątok

Ostruszanka

Przemeszew
Mrozówka

Ostruszanka

– 1401 –

0+000

0+000

4+460

2+378

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8552

PLRW200012214
769

Ostruszanka

Paleśnianka

Ostruszanka

Paleśnianka

– 1402 –

2+378

0+000

7+200

1+380

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
769

PLRW200014214
899

Paleśnianka

Biała od Rostówki do ujścia

Paleśnianka

Piotrkowianka

– 1403 –

1+380

0+000

15+000

1+910

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
899

PLRW200014214
899

PLRW200014214
899

Biała od Rostówki do ujścia

Biała od Rostówki do ujścia

Biała od Rostówki do ujścia

Pleśnieńska
Rzeka
Pleśnianka

Szpera
Potok "D"

Szpera
Potok "D"

– 1404 –

0+000

0+000

1+500

2+880

1+500

2+860

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Poźnianka

Poźnianka

– 1405 –

0+000

1+260

1+260

4+400

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
878

PLRW200012214
878

Radlanka

Radlanka

Radlanka

Radlanka

– 1406 –

0+000

3+250

3+250

7+700

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

PLRW200012214
858

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Rostówka

Radłowski

Rostówka
Roztówka

– 1407 –

0+000

0+000

11+580

9+250

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
756

PLRW200012214
756

Rudzianka

Rudzianka

Rudzanka

Rudzanka

– 1408 –

0+000

2+500

2+500

6+500

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
899

PLRW200012214
8569

Biała od Rostówki do ujścia

Rzepianka

Rychwałdzian
ka

Rzepianka

– 1409 –

0+000

0+000

4+740

16+160

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki oraz
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
899

PLRW200012214
85749

PLRW200012214
85749

Biała od Rostówki do ujścia

Siedliszczanka

Siedliszczanka

Rzuchowiank
a

Siedliszczank
a
Siedliszanka

Siedliszczank
a
Siedliszanka

– 1410 –

0+000

0+000

1+200

2+870

1+200

8+150

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8549

Jastrzębianka

Siekierczanka
Siekierczynka

– 1411 –

0+000

6+100

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Stróżanka

– 1412 –

0+000

5+530

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
889

Wątok

Strusinka

– 1413 –

0+000

4+510

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Lasowa Rzeka
Szczepanows
ki

– 1414 –

0+000

1+520

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

PLRW200012214
8699

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Szwedka

Lasowa Rzeka
Szczepanows
ki

Szwedka

– 1415 –

1+520

0+000

5+200

16+030

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
889

PLRW200012214
889

Wątok

Wątok

– 1416 –

Zimna Woda
Wątoczek

Wątok

0+000

0+000

8+960

2+800

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
889

PLRW200012214
889

Wątok

Wątok

– 1417 –

Wątok

Wątok

2+800

4+460

4+460

24+680

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
789

PLRW200012214
789

Więckówka

Więckówka

Więckówka,
Grabianka
Więckówka

Więckówka,
Grabianka
Więckówka

– 1418 –

0+000

1+140

1+140

4+300

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
789

Więckówka

Więckówka,
Grabianka
Więckówka

– 1419 –

4+300

11+390

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Wolanka

– 1420 –

0+000

3+670

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019214
99

PLRW200012214
8699

Dunajec od zbiornika Czchów do
ujścia

Szwedka

Wolanka

Zalasówka
Zalasowianka

– 1421 –

3+670

0+000

6+760

5+500

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
7589

Zborowianka

Wieleń

Zborowianka

Wieleń
Zelina
Gwoździecka

– 1422 –

0+000

0+000

5+270

8+120

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
899

PLRW200012214
8549

Biała od Rostówki do ujścia

Jastrzębianka

Zimna Woda

Kąśnianka
Jastrząbianka

– 1423 –

0+000

0+000

3+760

2+810

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8549

PLRW200012214
8549

Jastrzębianka

Jastrzębianka

Bez nazwy
(dz. 1098
Jastrzębia)

Bez nazwy
(dz. 738
Jastrzębia)

– 1424 –

0+000

0+000

0+830

1+200

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200012214
769

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Paleśnianka

Kipsznianka

Olszowianka

– 1425 –

0+000

0+000

6+000

3+750

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
769

PLRW200014214
8579

Paleśnianka

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Słonianka

Bez nazwy
dz. nr 59
Gromnik
dz. nr 1823
Siemiechów

– 1426 –

0+000

0+000

6+500

1+510

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
7729

PLRW200012214
8699

Brzozowianka

Szwedka

Siemiechowia
nka
Siemiechówk
a

Wolninka

– 1427 –

0+000

0+000

10+500

2+250

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
769

PLRW200012214
7589

Paleśnianka

Wieleń

Zadziele

Brak nazwy
Wieleń

– 1428 –

0+000

0+000

0+685

3+640

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
769

PLRW200012214
769

Paleśnianka

Paleśnianka

– 1429 –

Łazienki

Dębrza

0+000

0+000

0+750

1+460

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
769

PLRW200014214
899

Paleśnianka

Biała od Rostówki do ujścia

Kawiory

Bez nazwy
dz. nr 654
Koszyce Małe

– 1430 –

0+000

0+000

2+100

3+090

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8729

PLRW200012214
7729

PLRW200012214
7729

Karwodrzanka

Brzozowianka

Brzozowianka

– 1431 –

Od Zalasowej

Książe

Moszczenica

0+000

0+000

0+000

4+220

1+925

2+700

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

x

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
789

PLRW200012214
789

Więckówka

Więckówka

– 1432 –

Lednica
Górna
Rudka

Mizerówka

0+000

0+000

1+100

1+180

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 141
Polichty

Bez nazwy
dz. nr 448
Gromnik

– 1433 –

0+000

0+000

1+030

2+035

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200012214
8549

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Jastrzębianka

Bez nazwy
dz. nr 68, 181
Zborowice

Bez nazwy
dz. nr 412
Bruśnik

– 1434 –

0+000

0+000

2+100

4+070

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 230
Polichty

Kipsznianka
Bez nazwy
dz. nr 406
Polichty

– 1435 –

0+000

0+000

1+160

0+840

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
889

PLRW200012214
889

Wątok

Wątok

– 1436 –

Białka
Korzeń

Białka
Korzeń

0+000

2+800

1+450

7+250

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

wycinka
zakrzaczeń celem
zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
269

PLRW200012218
256

Sękówka

Bielanka

– 1437 –

Bartne

Bielański

0+000

0+000

1+820

1+600

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Bocheński

Bocheński

– 1438 –

0+000

0+210

0+210

1+280

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
219

Libuszanka

Ropa do zb. Klimkówka

– 1439 –

Bocheński

Bucznik

1+280

0+000

2+150

2+940

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
219

PLRW200012218
2749

Ropa do zb. Klimkówka

Moszczanka

Cegiełka

Cmentarny

– 1440 –

0+000

0+000

Poz. 4055

2+320

0+370

x

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2749

PLRW200012218
2729

Moszczanka

Kobylanka

Cmentarny

Kobylanka
(Dominikowa
wg Rozp.
RM)

– 1441 –

0+370

0+000

1+940

1+200

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2729

PLRW200012218
2729

Kobylanka

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa
wg Rozp.
RM)

Kobylanka
(Dominikowa
wg Rozp.
RM)

– 1442 –

1+200

2+200

2+200

3+600

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2729

PLRW200012218
2729

Kobylanka

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa
wg Rozp.
RM)

Kobylanka
(Dominikowa
wg Rozp.
RM)

– 1443 –

3+600

3+756

3+756

5+204

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2729

PLRW200012218
2729

Kobylanka

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa
wg Rozp.
RM)

Kobylanka
(Dominikowa
wg Rozp.
RM)

– 1444 –

5+204

6+950

6+950

8+250

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
269

PLRW200012218
269

Sękówka

Sękówka

Dragaszówka

Dragaszówka

– 1445 –

0+000

0+120

0+120

0+935

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
269

PLRW200012218
219

Sękówka

Ropa do zb. Klimkówka

– 1446 –

Dragaszówka

Dzielec

0+935

0+000

2+470

2+150

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
219

Libuszanka

Ropa do zb. Klimkówka

– 1447 –

Ferdel

Gromala

0+000

0+000

2+000

2+560

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
219

PLRW200012218
2769

Ropa do zb. Klimkówka

Libuszanka

Jahniace

Kamienny

– 1448 –

0+000

0+000

4+000

1+000

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
219

PLRW200012218
2729

Ropa do zb. Klimkówka

Kobylanka

Kapeluska

Kociołek

– 1449 –

0+000

0+000

Poz. 4055

2+650

2+400

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2729

PLRW200012218
2769

Kobylanka

Libuszanka

Kociołek

Królówka

– 1450 –

2+400

0+000

4+650

2+560

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Królówka

Królówka

– 1451 –

2+560

2+860

2+860

3+500

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2749

PLRW200014218
2779

Moszczanka

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

– 1452 –

Miastki
(Kwiatonowic
ki wg Rozp.
RM)

Łęg

0+000

0+000

3+780

0+400

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200012218
219

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa do zb. Klimkówka

– 1453 –

Łęg

Medindek

0+400

0+000

2+100

2+970

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2749

Libuszanka

Moszczanka

Męcianka

Moszczanka

– 1454 –

0+000

0+000

1+930

15+638

x

x

Poz. 4055

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2749

PLRW200012218
2749

Moszczanka

Moszczanka

Moszczanka

Moszczanka

– 1455 –

15+638

16+188

16+188

16+988

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2749

PLRW200012218
2749

Moszczanka

Moszczanka

Moszczanka

Moszczanka

– 1456 –

16+988

17+088

17+088

17+588

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2749

PLRW200012218
1334

Moszczanka

Wisłoka do Reszówki

Moszczanka

Od
Gładyszowa

– 1457 –

17+588

0+000

18+940

5+000

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
1334

PLRW200012218
1334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka do Reszówki

Od
Gładyszowa

Od
Gładyszowa

– 1458 –

5+000

6+500

6+500

8+400

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
219

PLRW200012218
219

Ropa do zb. Klimkówka

Ropa do zb. Klimkówka

Od Granicy

Od Huty

– 1459 –

0+000

0+000

2+350

1+900

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Od Rozdziela

Od Rozdziela

– 1460 –

0+000

1+386

1+386

1+400

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2729

PLRW200012218
2729

Kobylanka

Kobylanka

– 1461 –

Osiński

Osiński

0+000

0+745

0+745

2+900

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2729

PLRW200012218
2729

Kobylanka

Kobylanka

– 1462 –

Osiński

Osiński

2+900

2+940

2+940

3+100

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2729

PLRW200012218
2729

Kobylanka

Kobylanka

– 1463 –

Osiński

Osiński

3+100

3+140

3+140

3+650

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200012218
2749

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Moszczanka

Osiówka

Pasternik

– 1464 –

0+000

0+000

2+250

2+500

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2589

PLRW200014218
2779

Bystrzanka

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

– 1465 –

Pod Sośniną

R-1

0+000

0+000

Poz. 4055

1+740

0+170

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

– 1466 –

R-1

R-1

0+170

1+940

1+940

2+000

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
269

PLRW200012218
269

Sękówka

Sękówka

– 1467 –

Roztoka

Rzemiczka

0+000

0+000

1+750

1+253

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
269

PLRW200012218
269

Sękówka

Sękówka

– 1468 –

Rzemiczka

Skalny

1+253

0+000

2+030

3+300

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
256

PLRW200014218
2779

Bielanka

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

– 1469 –

Sołtysi

Suchy

0+000

0+000

1+280

1+150

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
219

PLRW200012218
2769

Ropa do zb. Klimkówka

Libuszanka

– 1470 –

Surma

Szkolny

0+000

0+000

Poz. 4055

3+400

0+230

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

– 1471 –

Szkolny

Świniarki

0+230

0+000

1+620

0+159

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Świniarki

Świniarki

– 1472 –

0+159

0+184

0+184

2+104

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Świniarki

Świniarki

– 1473 –

2+104

2+372

2+372

4+250

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

– 1474 –

Ulga

Wapnianka
(Wapienianka
wg Rozp.
RM)

0+000

0+000

0+400

0+680

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Wapnianka
(Wapienianka
wg Rozp.
RM)

Wapnianka
(Wapienianka
wg Rozp.
RM)

– 1475 –

0+680

2+860

2+860

3+800

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2749

PLRW200012218
2769

Moszczanka

Libuszanka

Wolański

Wójtowiczank
a
(Wójtowianka
wg Rozp.
RM)

– 1476 –

0+000

0+000

Poz. 4055

6+600

1+700

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Wójtowiczank
a
(Wójtowianka
wg Rozp.
RM)

Wójtowiczank
a
(Wójtowianka
wg Rozp.
RM)

– 1477 –

1+700

2+500

2+500

3+620

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Wójtowiczank
a
(Wójtowianka
wg Rozp.
RM)

Wójtowiczank
a
(Wójtowianka
wg Rozp.
RM)

– 1478 –

3+620

4+690

4+690

4+890

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Wójtowiczank
a
(Wójtowianka
wg Rozp.
RM)

Wójtowiczank
a
(Wójtowianka
wg Rozp.
RM)

– 1479 –

4+890

5+120

5+120

5+300

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2769

PLRW200012218
2769

Libuszanka

Libuszanka

Wójtowiczank
a
(Wójtowianka
wg Rozp.
RM)

Wójtowiczank
a
(Wójtowianka
wg Rozp.
RM)

– 1480 –

5+300

5+800

5+800

5+900

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200014218
2779

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

GOR/P/446

GOR/P/446

– 1481 –

0+000

0+550

0+550

3+000

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2749

PLRW200012218
2749

Moszczanka

Moszczanka

GOR/P/584

GOR/P/585

– 1482 –

0+000

0+000

0+400

0+730

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2749

PLRW200012218
2729

Moszczanka

Kobylanka

GOR/P/627

GOR/P/670

– 1483 –

0+000

0+000

3+280

0+400

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
269

PLRW200012218
269

Sękówka

Sękówka

GOR/P/717

GOR/P/717

– 1484 –

0+000

0+916

0+916

1+050

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218
2779

PLRW200012214
8529

Ropa od Zb. Klimkówka do
Sitniczanki

Zborowianka

GOR/P909

Bieśniański

– 1485 –

0+000

0+000

0+850

0+330

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200014214
8579

Zborowianka

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bieśniański

Bruśnianka

– 1486 –

0+330

0+000

2+230

0+265

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bruśnianka

Bruśnianka

– 1487 –

0+265

0+392

0+392

0+433

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bruśnianka

Bruśnianka

– 1488 –

0+433

0+896

0+896

0+940

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Bruśnianka

Bruśnianka

– 1489 –

0+940

0+980

0+980

1+700

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

– 1490 –

Brzanka

Brzanka

0+000

4+300

4+300

4+400

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

– 1491 –

Brzański

Górski

0+000

0+000

1+200

2+300

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Grochowa

Grochowa

– 1492 –

0+000

1+320

1+320

1+376

Poz. 4055

x

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Grochowa

Jankowianka

– 1493 –

1+376

0+000

2+590

2+000

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Jar
Sędziszowa

Jar
Sędziszowa

– 1494 –

0+000

0+202

0+202

0+850

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

– 1495 –

Kicunki

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

0+000

5+336

2+110

5+476

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 1496 –

5+476

6+027

6+027

6+890

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 1497 –

6+890

8+130

8+130

8+426

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 1498 –

8+426

9+340

9+340

9+986

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 1499 –

9+986

13+700

13+700

14+036

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 1500 –

14+036

14+436

14+436

18+936

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Pławienka
(Od Bruśnika
wg Rozp.
RM)

Pławienka
(Od Bruśnika
wg Rozp.
RM)

– 1501 –

0+000

0+120

0+120

0+530

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Pławienka
(Od Bruśnika
wg Rozp.
RM)

Od
Katanówek

– 1502 –

0+530

0+000

3+600

0+450

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200012214
8529

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Zborowianka

Od
Katanówek

Perkówka

– 1503 –

0+450

0+000

2+200

3+101

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Perkówka

Perkówka

– 1504 –

3+101

5+950

5+950

6+141

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Pogwizdowsk
i

Pogwizdowsk
i

– 1505 –

0+000

0+510

Poz. 4055

0+510

0+650

x

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200014214
8579

Zborowianka

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Pogwizdowsk
i

Sędziszowski

– 1506 –

0+650

0+000

3+230

1+300

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8512

Zborowianka

Stróżnianka

Staszkowski

Stróżnianka

– 1507 –

0+000

0+000

Poz. 4055

4+750

2+979

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8512

PLRW200012214
8512

Stróżnianka

Stróżnianka

Stróżnianka

Stróżnianka

– 1508 –

2+979

3+184

3+184

5+400

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8512

PLRW200012214
8512

Stróżnianka

Stróżnianka

Stróżnianka

Stróżnianka

– 1509 –

5+400

5+800

5+800

7+500

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Szalówka

Szalówka

– 1510 –

0+000

0+200

0+200

0+500

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Szalówka

Szalówka

– 1511 –

0+500

2+030

2+030

2+080

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Szalówka

Szalówka

– 1512 –

2+080

3+620

3+620

5+400

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

Szalówka

Szalówka

– 1513 –

5+400

5+800

5+800

5+830

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

– 1514 –

Szalówka

Tłoczny

5+830

0+000

8+820

0+115

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

– 1515 –

Tłoczny

Wesoły

0+115

0+000

Poz. 4055

1+550

0+455

x

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

– 1516 –

Wesoły

Wesoły

0+455

1+741

1+741

2+780

x

utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

– 1517 –

Wiatrowski

Wolski

0+000

0+000

2+880

2+820

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200012214
8529

Zborowianka

Zborowianka

GOR/P/28

GOR/P/60

– 1518 –

0+000

0+000

2+140

0+630

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8529

PLRW200014214
8579

Zborowianka

Biała od Binczarówki do
Rostówki

GOR/P/90

GOR/P/103

– 1519 –

0+000

0+000

2+770

1+030

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
838

PLRW200012214
838

Polnianka

Polnianka

GOR/P/181

GOR/P/181

– 1520 –

0+000

0+400

0+400

0+450

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
838

PLRW200012213
8839

Polnianka

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

– 1521 –

GOR/P/181

Borek

0+450

0+000

0+550

1+280

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Bukowski

Czarnowicki

– 1522 –

0+000

0+000

1+680

2+360

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

– 1523 –

Czarny

Czarny

0+000

2+660

2+660

4+660

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Dąbrowy

Godusza

– 1524 –

0+000

0+000

1+340

1+900

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8849

Tarnawka

Tarnawka

Górowski

Górowski

– 1525 –

0+000

1+000

1+000

2+150

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8849

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Tarnawka

Jaworski

Jodłówka

– 1526 –

0+000

0+000

3+140

0+500

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8849

Tarnawka

Tarnawka

Jodłówka

Kaletowski

– 1527 –

0+500

0+000

1+720

2+300

Poz. 4055

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Katowski

Kwitowski

– 1528 –

0+000

0+000

2+700

1+820

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Lipowski

Markuszowsk
i

– 1529 –

0+000

0+000

3+200

1+500

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Od Hanuli

Od Hanuli

– 1530 –

0+000

1+790

1+790

3+490

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8849

Tarnawka

Tarnawka

Od Kostrzy

Owsiany

– 1531 –

0+000

0+000

5+400

1+060

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8849

Tarnawka

Tarnawka

– 1532 –

Podlesie

Przeginia

0+000

8+520

1+160

13+370

Poz. 4055

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Przenosza

Przenosza

– 1533 –

0+000

2+870

2+870

4+100

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8849

Tarnawka

Tarnawka

– 1534 –

Przylasek

Rybski

0+000

0+000

0+920

0+400

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8849

Tarnawka

Tarnawka

– 1535 –

Rybski

Rybski

0+400

4+900

4+900

7+360

Poz. 4055

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

– 1536 –

Ryje

Sawka

0+000

3+640

2+680

7+040

Poz. 4055

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

– 1537 –

Sawka

Sawka

7+040

8+740

8+740

11+150

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stawisko

Stradomka

– 1538 –

0+000

34+695

2+620

35+030

Poz. 4055

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka

Stradomka

– 1539 –

35+030

43+400

43+400

46+335

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8839

PLRW200012213
8839

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

– 1540 –

Stróża

Szyja

0+000

0+000

7+275

1+440

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8849

Tarnawka

Tarnawka

Tarnawka

Tarnawka

– 1541 –

7+500

9+100

9+100

20+900

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do Tarnawki
bez Tarnawki

Tarnawka

Temerowski

– 1542 –

20+900

0+000

23+260

1+120

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
8849

PLRW200012213
8849

Tarnawka

Tarnawka

Zimna Woda

Zimna Woda

– 1543 –

0+000

0+350

0+350

2+100

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Danielowski

Jeziernik

– 1544 –

0+000

0+000

1+200

2+860

Poz. 4055

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
7273

PLRW200014214
7273

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Łososina od Słopniczanki do
Potoku Stańkowskiego

Laskowianka

Laskowianka

– 1545 –

0+000

1+500

1+500

4+200

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymanie
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze WiśnickoLipnickiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
229

PLRW120012822
229

Zubrzyca

Zubrzyca

Dudowski

Potok
Gawryłowski
(Bosakowski)

– 1546 –

0+000

0+000

1+500

0+500

Poz. 4055

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
229

Zubrzyca

Potok
Gawryłowski
(Bosakowski)

– 1547 –

0+500

3+550

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Grapowski
Potok
(Grapowski)

– 1548 –

0+000

2+502

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

Ze względu na obszar
PLH120002 na rzece
Grapowski Potok
5,5m-19m -należy
zaniechać prac, które
mogą wpłynąć na
naturalny stan cieku,
dopuszcza się
prowadzenie prac w
przypadku ochrony
przeciwpowodziowej
i usuwania szkód
popowodziowych;
w przypadku realizacji
likwidacja odsypisk i
działań utrzymaniowych
namulisk jest
na terenie
możliwa w
Południowomałopolskiego przypadku zagrożenia
Obszaru Chronionego
powodziowego z
Krajobrazu, należy
zachowaniem
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowań
kolizja z
prowadzenia prac
uwarunkowaniami
zgodnie z zapisami
obowiązującymi w
PZO; wycinka
przedmiotowym obszarze pojedynczych drzew
chronionym
możliwa jest w
przypadku zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

Pietrzakowski

– 1549 –

0+000

0+109

0+109

0+396

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

Pietrzakowski

– 1550 –

0+396

1+000

1+000

2+040

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
drożności i
zapewnienie
swobodnego spływu
wód, usunięcie
drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury i
powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

Pietrzakowski

– 1551 –

2+040

2+348

2+348

3+108

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
drożności i
zapewnienie
swobodnego spływu
wód, usunięcie
drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury i
powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski

Pietrzakowski
-boczny

– 1552 –

3+108

0+000

4+700

0+420

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

Pietrzakowski
-boczny

Pietrzakowski
-boczny

– 1553 –

0+420

0+860

0+860

2+000

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
249

Czarna Orawa do Zubrzycy

Piekielnik

Pitowski
Potok
(Pitowski)

Grónik
(Grójecki)

– 1554 –

0+000

0+000

1+586

6+712

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
249

PLRW120012822
249

Piekielnik

Piekielnik

– 1555 –

Grónik
(Grójecki)

Zimny

6+712

0+000

12+000

1+900

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
249

PLRW120012822
219

Piekielnik

Czarna Orawa do Zubrzycy

– 1556 –

Biała Woda
(Piekielniczek
Biały)

Bałki

0+000

0+000

4+050

2+000

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Bębeński
Potok
(Bembeński)

– 1557 –

0+000

1+000

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Bębeński
Potok
(Bembeński)

– 1558 –

1+000

2+460

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

Ze względu na obszar
PLH120002 na rzece
Bębeński Potok - 01km i 4-6 km i od 11,944 km-należy
zaniechać prac, które
mogą wpłynąć na
naturalny stan cieku,
dopuszcza się
prowadzenie prac w
przypadku ochrony
przeciwpowodziowej
i usuwania szkód
popowodziowych;
w przypadku realizacji
likwidacja odsypisk i
działań utrzymaniowych
namulisk jest
na terenie
możliwa w
Południowomałopolskiego
przypadku zagrożenia
Obszaru Chronionego
powodziowego z
Krajobrazu, należy
zachowaniem
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowań
kolizja z
prowadzenia prac
uwarunkowaniami
zgodnie z zapisami
obowiązującymi w
PZO; wycinka
przedmiotowym obszarze
pojedynczych drzew
chronionym
możliwa jest w
przypadku zagrożenia
powstawania zatorów
oraz w przypadku
konieczności
konserwacji
istniejących urządzeń
i budowli wodnych;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

Bębeński
Potok
(Bembeński)

Bębeński
Potok
(Bembeński)

– 1559 –

2+460

7+800

4+750

10+300

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

Bębeńskiboczny
(Bembeńskiboczny)

Bębeńskiboczny
(Bembeńskiboczny)

– 1560 –

0+000

0+800

0+800

2+200

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
229

PLRW120012822
249

Zubrzyca

Piekielnik

– 1561 –

Składziska
(Bez nazwy)

Borowy

0+000

0+000

2+500

12+350

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
219

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa do Zubrzycy

Borówkowy

Borówkowy

– 1562 –

0+000

0+860

0+860

2+000

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożności i
zapewnienie
swobodnego spływu
wód, usunięcie
drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury i
powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
249

PLRW120012822
2729

Piekielnik

Lipnica

Borczak
(Czerwona
Woda)

Księży Potok
(Farski)

– 1563 –

0+000

0+000

11+200

2+430

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
2729

PLRW120012822
2729

Lipnica

Lipnica

Karłowski

Kiczorka
(Kiczora)

– 1564 –

0+000

0+000

1+500

6+000

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
249

PLRW120012822
2729

Piekielnik

Lipnica

Głodowski
Potok
(Królowski)

Kurkowski

– 1565 –

0+000

0+000

3+250

1+100

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120014822
279

Czarna Orawa do Zubrzycy

Czarna Orawa od Zubrzycy bez
Zubrzycy do ujścia

– 1566 –

Morzeniowski

Murgaś

0+000

0+000

0+500

3+162

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
249

PLRW120012822
229

Piekielnik

Zubrzyca

– 1567 –

Rokicki

Rysiowski

0+000

0+000

3+220

2+600

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
2729

PLRW120012822
2729

Lipnica

Lipnica

Górka
(Saligowski)

Kuligowski
Potok
(Sumowy)

– 1568 –

0+000

0+000

3+200

3+250

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
229

PLRW120012822
249

Zubrzyca

Piekielnik

– 1569 –

Solawka
(Urbarski)

Zimnyboczny

0+000

0+000

2+700

0+600

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
219

PLRW120012822
269

Czarna Orawa do Zubrzycy

Syhlec

– 1570 –

Psiarnia
(Żary)

Kidunowski
Potok
(Kidunowski)

0+000

0+000

1+600

4+000

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822
269

PLRW200023214
1149

Syhlec

Piekielnik

Mentelowski
Potok
(Mentelowski
)

Kleszczyn

– 1571 –

0+000

0+000

1+900

1+581

Poz. 4055

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200023214
1149

PLRW200023214
1149

Piekielnik

Piekielnik

Kleszczyn

Maciejówka
(Maciejowski)

– 1572 –

1+581

0+000

2+885

1+585

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200023214
1149

PLRW200014214
119

Piekielnik

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Maciejówka
(Maciejowski)

Młynówka

– 1573 –

1+585

0+000

2+915

0+763

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200023214
1149

PLRW200023214
1149

Piekielnik

Piekielnik

Piekielnik

Piekielnik

– 1574 –

0+000

3+000

3+000

12+880

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożności i
zapewnienie
swobodnego spływu
wód, usunięcie
drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury i
powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
Ze względu na obszar
działań utrzymaniowych
PLH120002 na rzece
na terenie
Piekielnik 0-8,2 km
Południowomałopolskiego
należy zaniechać
Obszaru Chronionego
prac, które mogą
Krajobrazu, należy
wpłynąć na naturalny
sprawdzić czy nie wystąpi stan cieku, dopuszcza
kolizja z
się prowadzenie prac
uwarunkowaniami
w przypadku ochrony
obowiązującymi w
przeciwpowodziowej
przedmiotowym obszarze
i usuwania szkód
chronionym
popowodziowych

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200012214
1169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Z Olszyn

Z Olszyn

– 1575 –

0+000

0+400

0+400

1+150

Poz. 4055

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
119

PLRW200014214
1399

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Dunajec od Białego Dunajca do
zb. Czorsztyn

Potok "B"

Czerwonka

– 1576 –

0+000

0+000

3+340

1+050

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
1399

PLRW200014214
119

Dunajec od Białego Dunajca do
zb. Czorsztyn

Czarny Dunajec (Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do Białego
Dunajca

Czerwonka

Na Kamieńcu

– 1577 –

1+050

0+000

3+550

1+048

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

PLRW200012214
11569

Lepietnica

Lepietnica

Ogrodzonka

Ogrodzonka

– 1578 –

0+000

0+775

0+775

1+800

x

Poz. 4055

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1349

PLRW200002141
79

Leśnica

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Suchy Potok
(Suchy)

Gminny Potok
(Gminny)

– 1579 –

0+000

0+000

4+300

0+440

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożności i
zapewnienie
swobodnego spływu
wód, usunięcie
drzew
stwarzających
zagrożenie dla
infrastruktury i
powstrzymanie
wynikających z tego
zagrożeń

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002141
79

PLRW200002141
79

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Gminny Potok
(Gminny)

Gminny Potok
(Gminny)

– 1580 –

0+440

0+490

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+490

7+700

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002141
79

PLRW200012214
11569

Zbiornik Czorsztyn i Sromowce

Lepietnica

– 1581 –

Gminny Potok
(Gminny)

Biłcok

7+700

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8+700

3+100

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
1169

PLRW200023214
1149

Wielki Rogoźnik

Piekielnik

– 1582 –

Borek

Potok Chorów
(Chorowy)

0+000

0+000

2+800

3+650

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200023214
1149

PLRW200012214
1169

Piekielnik

Wielki Rogoźnik

Doprowadzal
nik

Gawroński

– 1583 –

0+000

0+000

4+600

2+200

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072141
9729

PLRW200012214
1169

Krośnica

Wielki Rogoźnik

– 1584 –

Glebiorz

Głęboki

0+000

0+000

2+950

1+042

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200023214
1149

PLRW200012214
1169

Piekielnik

Wielki Rogoźnik

– 1585 –

Ligasowa
Woda

Marcin

0+000

0+000

1+800

1+950

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
11569

PLRW200023214
1149

Lepietnica

Piekielnik

Obroczna

Odrowąż

– 1586 –

0+000

0+000

8+000

4+700

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200023214
1149

PLRW200012214
1169

Piekielnik

Wielki Rogoźnik

Sokołowski

Szymków

– 1587 –

0+000

0+000

4+100

4+100

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200023214
1149

PLRW200015214
195

Piekielnik

Dunajec od Zb. Czorsztyn do
Grajcarka

– 1588 –

Trójnik

Wygon
NTA/P/3761

0+000

0+000

2+400

0+345

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
195

PLRW200014214
1549

Dunajec od Zb. Czorsztyn do
Grajcarka

Białka od Jaworowego do ujścia

Wygon
NTA/P/3761

Bez Nazwy
TAT/P/984

– 1589 –

0+345

0+000

0+650

0+530

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
1549

PLRW200014214
1549

Białka od Jaworowego do ujścia

Białka od Jaworowego do ujścia

Bez Nazwy
TAT/P/984

Bez Nazwy
TAT/P/984

– 1590 –

0+530

1+300

1+300

1+840

x

Poz. 4055

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
1399

PLRW200012214
19929

Dunajec od Białego Dunajca do
zb. Czorsztyn

Czarna Woda

Bez Nazwy
(Podniwka)
NTA/P/1194

Browary

– 1591 –

0+000

0+000

2+ 140

1+380

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
niezarośniętych
skarp dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

– 1592 –

Kopaliny

Łąkta

0+000

0+000

0+900

4+200

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Barczynka

Barczynka

– 1593 –

0+000

1+856

1+856

5+200

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

– 1594 –

Kucowa

Z Lasu

0+000

0+000

1+000

0+950

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

K/Betoniarni

Dąbrówka

– 1595 –

0+000

0+000

1+130

1+800

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

– 1596 –

Dąbrówka

Majdan

1+800

0+000

8+400

5+250

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu
wód,utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Od Lasu

Od Osowa

– 1597 –

0+000

0+000

1+000

1+000

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214
39

PLRW200015214
39

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

Sękowina

Szczubanows
ki

– 1598 –

0+000

0+000

1+300

3+200

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19969

PLRW200012214
19974

Słomka

Moszczenica

– 1599 –

Na Granicy

Od Bani

0+000

0+000

1+360

1+000

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19974

PLRW200012214
19974

Moszczenica

Moszczenica

Od Maśki

Za Lasem

– 1600 –

0+000

0+000

1+050

1+000

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19989

PLRW200012214
19989

Gostwiczanka

Gostwiczanka

Od Drogi na
Wysokie

Od Mokrej
Wsi

– 1601 –

0+000

0+000

3+000

1+500

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19989

PLRW200012214
19989

Gostwiczanka

Gostwiczanka

Od Sokowina

Od Zagórowa

– 1602 –

0+000

0+000

1+000

1+400

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19989

PLRW200012214
19989

Gostwiczanka

Gostwiczanka

– 1603 –

Rąbacz

Rdzawka

0+000

0+000

1+000

1+700

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19989

PLRW200012214
19989

Gostwiczanka

Gostwiczanka

Z Lasu
Kramera

Z Waderżyna

– 1604 –

0+000

0+000

1+500

1+000

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
19989

PLRW200012214
352

Gostwiczanka

Biczyczanka

Z Wysokiego

Kraśnianka

– 1605 –

0+000

0+000

1+250

2+400

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
3299

PLRW200012214
326

Kamienica od Kamionki do ujścia

Kamienica do Homerki

– 1606 –

Łącznik

Maciejówka

0+000

0+000

7+100

0+600

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
3289

PLRW200012214
229

Kamionka

Muszynka

– 1607 –

Ptaszkowiank
a

Piorun

0+000

0+000

2+040

0+600

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
229

PLRW200012214
229

Muszynka

Muszynka

Z Rozdziela

Z Mochnaczki

– 1608 –

0+000

0+000

0+500

1+100

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200014214
729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do ujścia

Michalczowsk
i

Sadowy

0+000

0+000

3+500

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (94% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200014214
729

– 1609 –

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

2+000

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (94% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002147
39

PLRW200002147
39

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

– 1610 –

Zbęcki

Glinik

0+000

0+000

2+800

1+090

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002147
39

PLRW200002147
39

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

K/Augustyna

K/Augustyna

– 1611 –

0+000

1+800

1+800

2+600

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002147
39

PLRW200002147
39

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

Od Stawu

Od Wiatrowic

– 1612 –

0+000

0+000

1+400

0+800

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002147
39

PLRW200002147
39

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

Dunajec od początku zb. Rożnów
do końca zb. Czchów

Zadworze

Radajowice

– 1613 –

0+000

0+000

1+700

2+500

Poz. 4055

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
589

PLRW200012214
589

Przydonianka

Przydonianka

Podolanka

Z Nowej Wsi

– 1614 –

0+000

0+000

5+250

2+240

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
769

PLRW200012214
769

Paleśnianka

Paleśnianka

– 1615 –

Podbojanka

Z Lasu

0+000

0+000

3+900

1+440

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
769

PLRW200014214
8579

Paleśnianka

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Z Posadowej

Czerwony

– 1616 –

0+000

0+000

3+030

1+500

Poz. 4055

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

– 1617 –

Czerwony

Grodna

1+500

0+000

2+400

5+500

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

– 1618 –

Z Górki

Z Osikowa

0+000

0+000

0+900

1+600

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Kamionka

Matulanka

– 1619 –

0+000

0+000

1+000

1+300

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

– 1620 –

Półanek

Słopnianka

0+000

0+000

1+100

4+000

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

– 1621 –

Sudoł

Z Sośnia
Górnego

0+000

0+000

4+500

0+900

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

– 1622 –

Widlak

Siołkówka

0+000

0+000

1+500

3+000

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214
8579

PLRW200014214
8579

Biała od Binczarówki do
Rostówki

Biała od Binczarówki do
Rostówki

– 1623 –

Zagórze

Wyskitnianka

0+000

0+000

1+200

4+300

Poz. 4055

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8369

PLRW200012214
8369

Gródkówka

Gródkówka

Grodkówka

Grodkówka

– 1624 –

0+000

4+900

4+900

5+700

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8369

PLRW200012214
8369

Gródkówka

Gródkówka

– 1625 –

Cisawy

Cisawy

0+000

0+160

0+160

3+500

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8369

PLRW200012214
8369

Gródkówka

Gródkówka

Graniczny

Liszkowy

– 1626 –

0+000

0+000

0+800

1+000

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8369

PLRW200012214
8369

Gródkówka

Gródkówka

Łukaszowski

Od Granic

– 1627 –

0+000

0+000

1+300

1+200

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8369

PLRW200012214
8369

Gródkówka

Gródkówka

Wsiówka

Z Podlesia

– 1628 –

0+000

0+000

1+900

1+350

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8369

PLRW200012214
8352

Gródkówka

Strzylawka

Rakowiec

Strzylawka

– 1629 –

0+000

0+000

2+700

6+000

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8352

PLRW200012214
8352

Strzylawka

Strzylawka

– 1630 –

Browarny

Czarny

0+000

0+000

1+000

1+500

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8352

PLRW200012214
8352

Strzylawka

Strzylawka

Gryblówka

Starowiejski

– 1631 –

0+000

0+000

1+200

1+250

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8352

PLRW200012214
8352

Strzylawka

Strzylawka

– 1632 –

Węglarnia

Potoki

0+000

0+000

1+000

1+700

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
8352

RW20001221484
9

Strzylawka

Jasienianka

Kozieniec

Jasienianka

– 1633 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+950

2+100

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Jasienianka

Krużlowianka

– 1634 –

2+100

0+000

13+600

8+000

Poz. 4055

x

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Graniczny

Na Granicy

– 1635 –

0+000

0+000

1+700

1+200

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Mogilanka

Mosteczniank
a

– 1636 –

0+000

0+000

0+600

4+000

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Nalepówka

Poddzielanka

– 1637 –

0+000

0+000

2+000

2+430

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Posadowski

Posadówka

– 1638 –

0+000

0+000

1+500

0+500

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Jarzębówka

Rosochatka

– 1639 –

0+000

0+000

2+000

1+800

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

– 1640 –

Z Janczowej

Stromy

0+000

0+000

1+000

1+500

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Strzylawski

Z Wojnarowej

– 1641 –

0+000

0+000

4+300

1+100

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Z Zagórza

Zagórski

– 1642 –

0+000

0+000

1+300

2+200

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

– 1643 –

Zagórzański

Folwark

0+000

0+000

1+000

1+250

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

– 1644 –

Jeżówki

Kamieniec

0+000

0+000

1+200

1+800

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

– 1645 –

Korzenianka

Lechy

0+000

0+000

8+000

1+000

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Lipniczanka

Lipniczka

– 1646 –

0+000

0+000

8+200

1+100

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

– 1647 –

Niziołówka

Podlesie

0+000

0+000

1+000

0+900

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

– 1648 –

Spólnik

Świegocin

0+000

0+000

6+500

5+000

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

– 1649 –

Ulesie

Z Bani

0+000

0+000

1+000

1+000

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
849

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Z Mostecznej

Zagórski

– 1650 –

0+000

0+000

1+000

1+300

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

PLRW200012214
849

Jasienianka

Jasienianka

– 1651 –

ZagórskiŁyczana

Zaleski

0+000

0+000

2+250

1+100

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

Zwiernik

Sikornik

– 1652 –

0+000

0+000

1+000

2+500

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221484
9

RW20001221484
9

Jasienianka

Jasienianka

– 1653 –

Rozdola

Rzekówka

0+000

0+000

1+100

6+600

Poz. 4055

x

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
838

PLRW200012214
838

Polnianka

Polnianka

Polnianka

Bugajowianka

– 1654 –

0+000

0+000

8+200

3+800

x

polepszenie stanu
technicznego
umocnienia z
darniny,
utrzymanie
nieporośniętego
brzegu dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów dla
zapewnienie
swobodnego
spływu wód oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

usunięcie
zakrzaczeń w celu
zapewnienia
swobodnego spływu
wód, utrzymania
urządzeń oraz
ochrony
przyległych terenów
i polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
838

PLRW200012214
838

Polnianka

Polnianka

– 1655 –

Od Zadziala

Spisak

0+000

0+000

1+300

3+200

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
838

PLRW200012214
838

Polnianka

Polnianka

– 1656 –

Z Berdechowa

Z Lasu

0+000

0+000

1+500

1+200

Poz. 4055

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214
838

PLRW200014213
259

Polnianka

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

– 1657 –

Za Lasem

Biały

0+000

0+000

Poz. 4055

1+800

0+900

x

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
zmniejszenie
tendencji
zamulania i
ograniczenie
wypłycenia
koryta

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

usunięcie
przeszkód
naturalnych i
wynikających z
działalności
człowieka dla
utrzymania
drożności cieku i
zapewnienia
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
749

PLRW200012213
296

Żylica

Węgierka

– 1658 –

Bruśnik

Bujakówka

0+000

0+000

4+900

4+500

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
2369

PLRW200062132
749

Juszczynka

Żylica

– 1659 –

Bystra Mała

Czarny

0+000

0+000

1+900

3+500

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
9789

PLRW200012213
29569

Pisarzówka

Domaczka

Czerwonka

Domaczka

– 1660 –

0+000

0+000

5+700

5+705

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
zmniejszenie
tendencji
zamulania i
ograniczenie
wypłycenia
koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

PLRW200014213
259

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Drożdzów

Foszczyna

– 1661 –

0+000

0+000

2+450

3+250

x

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
zmniejszenie
tendencji
zamulania i
ograniczenie
wypłycenia
koryta

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
zmniejszenie
tendencji
zamulania i
ograniczenie
wypłycenia
koryta

Poz. 4055

x

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

PLRW200014213
2499

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Koszarawa od Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Foszczyna
Mała

Graniczny

– 1662 –

0+000

0+000

1+220

2+500

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213
299

PLRW200015213
299

Soła od zb. Czaniec do ujścia

Soła od zb. Czaniec do ujścia

Harszówka

Harszówka

– 1663 –

0+300

1+120

0+980

1+940

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

PLRW200062132
9789

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Pisarzówka

Kolejowy

Kozówka

– 1664 –

0+000

0+000

2+400

4+500

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
zmniejszenie
tendencji
zamulania i
ograniczenie
wypłycenia
koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

PLRW200015213
299

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Soła od zb. Czaniec do ujścia

Kubiców

Leśniówka

– 1665 –

0+000

3+900

1+450

5+900

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
zmniejszenie
tendencji
zamulania i
ograniczenie
wypłycenia
koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
29569

PLRW200002132
9553

Domaczka

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Lewobrzeżny
dopływ
Domaczki

Moszczanka

– 1666 –

0+000

0+000

1+520

4+950

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
zmniejszenie
tendencji
zamulania i
ograniczenie
wypłycenia
koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

PLRW200062132
9789

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Pisarzówka

– 1667 –

Olejnik

Pisarzówka

0+000

1+700

2+420

17+400

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
zmniejszenie
tendencji
zamulania i
ograniczenie
wypłycenia
koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213
27899

PLRW200012213
29569

PLRW200012213
27899

Łękawka

Domaczka

Łękawka

Pod Jasną
Górką

Prawobrzeżny
dopływ
Domaczki

Racław
Graniczny

– 1668 –

0+000

0+000

0+000

1+100

1+720

3+100

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132
9789

PLRW200062132
749

Pisarzówka

Żylica

– 1669 –

Słonica

Stawki

0+000

0+000

8+700

2+200

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213
259

PLRW200012213
296

Soła od Wody Ujsolskiej do
Zbiornika Tresna

Węgierka

Tynianka

Węgierka

– 1670 –

0+000

0+000

2+720

3+700

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 240006, a
zwłaszcza
przedmioty ochrony
tego obszaru jakimi
są wilk oraz ryś,
należy powstrzymać
się prowadzenia prac
na rzece Tynianka 02,72 km mających na
celu usuwanie drzew
zwalonych nad
potokami, gdyż są
one szczególnie
istotne dla stwarzania
warunków do
przekraczania
potoków przez
drapieżniki.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002132
9553

PLRW200014213
2499

Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna
do zb. Czaniec)

Koszarawa od Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

– 1671 –

Zadolny

Za Dworem

0+000

0+000

1+450

2+650

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

x

utrzymanie
dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
wmocnienie
systemu
korzeniowego
rosliny na
skarpach,
zapobieganie
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

utrzymanie dobrych
warunków
przepływu w
korycie cieku,
ograniczenie
zarastania koryta i
możliwości
powstawania
zatorów,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Beskidu Małego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Żywieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092139
89

Nidzica od Nidki do ujścia

Nidzica, gm.
Działoszyce

– 1672 –

31+600

35+900

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
829

Sancygniówka

Sancygniówk
a, gm.
Działoszyce

– 1673 –

0+000

12+800

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092139
89

Nidzica od Nidki do ujścia

– 1674 –

Nidzica

4+250

6+500

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092139
89

Nidzica od Nidki do ujścia

– 1675 –

Nidzica

6+500

26+460

Poz. 4055

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092139
89

Nidzica od Nidki do ujścia

– 1676 –

Nidzica

26+460

30+430

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092139
89

PLRW200062139
869

Nidzica od Nidki do ujścia

Małoszówka z dopływami

– 1677 –

Nidzica

Małoszówka

30+430

3+550

31+600

12+710

Poz. 4055

x

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
869

PLRW200062139
849

Małoszówka z dopływami

Szarbiówka

Dopływ spod
Gruszowa
(Muszanka)

Szarbiówka

– 1678 –

0+000

0+000

5+829

3+450

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
849

PLRW200062139
849

Szarbiówka

Szarbiówka

Szarbiówka

Szarbiówka

– 1679 –

4+800

7+430

6+815

10+500

x

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
8529

PLRW200062139
8529

Stradówka

Stradówka

Stradówka

Stradówka

– 1680 –

0+000

0+500

0+500

2+376

x

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego oraz
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego oraz
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
8529

PLRW200092139
89

Stradówka

Nidzica od Nidki do ujścia

Stradówka

Młynówka
Topola

– 1681 –

2+376

0+000

8+770

3+120

Poz. 4055

x

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego oraz
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092139
89

Nidzica od Nidki do ujścia

Młynówka
Kamyszów

– 1682 –

0+000

1+375

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

Poz. 4055

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092139
89

PLRW200062139
8899

Nidzica od Nidki do ujścia

Jawornik

– 1683 –

Potok od
Gabułtowa

Kijanka

0+000

1+010

5+480

2+810

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

x

Poz. 4055

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016215
29

PLRW200072165
49

Młyńska

Struga Podłęska

Młyńska
(Ciek od
Zagajowa)

Struga
Podłęska
(Branka, gm.
Pińczów)

– 1684 –

4+560

0+000

9+400

17+128

x

x

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzytywanyc
h rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz Szanieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
49

PLRW200092163
1

Brynica

Nida od Strugi Dąbie do Hutki

Brynica, gm.
Nagłowice

Brzeźnica,
gm.
Jędrzejów,
Imielno

– 1685 –

0+000

0+000

10+500

15+990

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200092163
1

Kruczka

Nida od Strugi Dąbie do Hutki

Ciek od
Bełku, gm.
Imielno,
Michałów

Ciek od
Czarnocina,
gm. Złota

0+000

3+710

9+500

10+050

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072165
8

– 1686 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072166
69

PLRW200092163
1

Mozgawa

Nida od Strugi Dąbie do Hutki

Ciek od
Emilianowa,
gm.
Wodzisław

Ciek od
Goznej, gm.
Jędrzejów

– 1687 –

0+000

0+000

7+800

7+180

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092166
9

PLRW200092163
1

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Nida od Strugi Dąbie do Hutki

Ciek od
Gniewięcina,
gm Sędziszów

Ciek J, gm.
Imielno

– 1688 –

0+000

0+000

3+980

2+920

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072165
329

PLRW200092163
1

Ciek od Korytnicy

Nida od Strugi Dąbie do Hutki

Ciek od
Korytnicy,
gm. Sobków

Ciek od
Pełczysk, gm.
Złota

– 1689 –

0+000

0+000

2+800

2+430

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092166
9

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od
Potoka, gm.
Jędrzejów,
Wodzisław

– 1690 –

0+000

5+120

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200062161
94

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od Pustej Woli

Ciek od
Przełaja, gm.
Sobków

Ciek od Pustej
Woli, gm.
Małogoszcz

0+000

0+000

4+700

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

6+600

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200092166
9

– 1691 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200052162
949

PLRW200052162
949

Dopływ spod Skorkowa

Dopływ spod Skorkowa

Ciek od
Skorkowa,
gm.
Małogoszcz

Ciek od
Skorkowa,
gm. Krasocin

– 1692 –

0+000

5+300

3+500

6+800

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092166
9

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od Słupi,
gm.
Sędziszów

– 1693 –

0+000

1+500

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
531

PLRW200010216
531

Nida od Czarnej Nidy do Cieku
od Korytnicy

Nida od Czarnej Nidy do Cieku
od Korytnicy

Ciek od
Sokołowa,
gm. Sobków

Ciek od
Wierzbicy,
gm. Kije

– 1694 –

0+000

0+000

1+750

4+962

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200072165
6

Grabówka

Jakubówka

Grabówka,
gm.
Jędrzejów,
Małogoszcz

Jakubówka,
gm. Imielno

0+000

0+000

7+500

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

9+000

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200062161
6

– 1695 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
2

PLRW200062161
2

Kwilinka

Kwilinka

Kwilanka, gm
Oksa

Kwilanka,
gm.
Moskorzew

– 1696 –

0+000

8+420

1+220

13+750

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
2

PLRW200062161
89

Kwilinka

Lipnica

Kwilanka,
gm. Radków

Lipnica, gm.
Oksa,
Małogoszcz

– 1697 –

1+220

0+000

8+420

21+150

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200092166
9

Wierna Rzeka od Kalisza do
ujścia

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Łososina, gm.
Małogoszcz

Mierzawa,
gm.
sędziszów,
Wodzisław,
Michałów,
Pińczów

1+400

0+000

10+000

55+195

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (57%
dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200082162
99

– 1698 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (76% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092166
9

PLRW200062167
14

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Mozgawka

Mozgawa,
gm.
Wodzisław

Mozgawka,
gm. Złota
Pińczów

– 1699 –

0+000

0+000

14+200

6+290

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kozubowskiego
i Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego i
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
16

PLRW200062161
16

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała,
gm. Oksa,
Małogoszcz,
Sobków

Nida Biała,
gm.
Moskorzew

– 1700 –

0+000

27+700

27+700

31+010

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
16

PLRW200062161
16

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała,
gm. Radków

Nida Biała,
gm.
Włoszczowa

– 1701 –

31+010

40+840

40+840

45+840

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072164
699

PLRW200092166
9

Morawka

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Potok
Włoszczowic
ki, gm. Kije

Rów A
Nawarzyce,
gm.
Wodzisław

– 1702 –

1+200

0+000

6+805

2+280

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
92

PLRW200072165
49

Rudka

Struga Podłęska

Rudka, gm.
Jędrzejów,
Sobków

Struga
Chwałowicka,
gm. Pińczów,
Kije

– 1703 –

0+000

0+000

10+966

9+660

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz Szanieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
89

PLRW200062161
18

Lipnica

Struga Rzeszówek

Struga Lipno,
gm. Oksa

Struga
Rzeszówek,
gm. Oksa

– 1704 –

0+000

0+000

1+950

7+500

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
18

PLRW200072165
49

Struga Rzeszówek

Struga Podłęska

Struga
Rzeszówek,
gm.
Włoszczowa

Struga
Unikowska,
gm. Pińczów

– 1705 –

7+500

0+000

8+440

4+720

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz Szanieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062166
8

PLRW200062161
89

Ciek od Węchadłowa

Lipnica

Struga
Węchadłów,
gm. Michałów

Struga
Wygnanów,
gm.
Małogoszcz

– 1706 –

0+000

0+000

7+255

3+400

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072167
16

PLRW200062161
89

Struga Zagość

Lipnica

Struga
Zagość, gm.
Pińczów

Struga
Żarczyce, gm.
Małogoszcz

– 1707 –

0+000

0+000

6+811

7+400

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
99

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Starorzecze
rzeki Nidy w
Sobowicach,
gm. Imielno

– 1708 –

0+000

3+300

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216
99

Nida od Cieku od Korytnicy do
ujścia

Starorzecze
rzeki Nidy
Umianowice Skowronno,
gm. Kije,
Pińczów

– 1709 –

0+000

6+360

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092163
1

PLRW200062161
16

Nida od Strugi Dąbie do Hutki

Nida do Strugi Dąbie

Zdunówka,
gm.
Moskorzew

Struga 52,
gm. Radków

– 1710 –

0+000

0+000

3+317

2+200

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
16

PLRW200062161
16

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Struga
Krzepin, gm.
Radków

Struga
Krzepin, gm.
Secemin

– 1711 –

0+000

3+300

3+300

10+700

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
16

PLRW200062161
16

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Weśrednik,
gm. Radków

Weśrednik,
gm. Secemin

– 1712 –

0+000

3+100

3+100

5+755

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
16

PLRW200062161
16

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Młynówka
Dąbie, gm.
Włoszczowa

Struga Dąbie,
gm.
Włoszczowa

– 1713 –

0+000

0+000

1+265

9+470

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072165
49

PLRW200072165
49

Struga Podłęska

Struga Podłęska

Struga
Podłęska
(Branka)

Struga
Podłęska
(Branka)

– 1714 –

x

x

Poz. 4055

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz Szanieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz Szanieckiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200072165
8

Kruczka

Kruczka

Kruczka (Ciek
od Bełku)

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200072165
8

– 1715 –

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz. / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Kruczka (Ciek
od Bełku)

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz. / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092166
9

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Sędziszówka
(Mierzawa)

– 1716 –

x

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092166
9

PLRW200062167
89

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Dopływ z Cieszkowów

– 1717 –

Sędziszówka
(Mierzawa)

Dopływ z
Cieszkowów
(Ciek od
Krzyża)

x

4+800

6+680

x

Poz. 4055

zapobieganie
zarastaniu,
wzmocnienie
systemu
korzeniowego
porastającego
skarpy i koronę
wału,
zapewnienie
właściwej
funkcjonalności
użytkowej wałów
p.powodz.

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
należytej
przpustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072168
5

PLRW200092168
9

Maskalis do Dopływu z
Olganowa (bez Cieku od
Broniny)

Maskalis od Dopływu z
Olganowa do ujścia

– 1718 –

rzeka
Maskalis

Ciek od
Broniny

9+200

0+000

25+200

4+900

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092168
9

PLRW200082164
37

Maskalis od Dopływu z
Olganowa do ujścia

Czarna Nida od Stokowej do
Pierzchnianki

Kanał Ulgi rz.
Maskalis

Czarna Nida
(Belnianka)

– 1719 –

0+000

37+500

4+390

41+700

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

Ze względu na obszar
PLH260040 na cieku
Belnianka 40-41,7
km prace
utrzymaniowe
prowadzić w sposób
uwzględniający
potrzebę
utrzymywania strefy
buforowej, strefy
roślinności
brzegowej,
utrzymywania koryt
rzek w stanie
zbliżonym do
naturalnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
34

PLRW200062164
34

Czarna Nida do Stokowej

Czarna Nida do Stokowej

Czarna Nida
(Belnianka)

Czarna Nida
(Nidzianka)

– 1720 –

41+700

55+000

55+000

63+000

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
zdolności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH260040 na cieku
Belnianka 41,7-44,5
km oraz 47-52 km
prace utrzymaniowe
prowadzić w sposób
uwzględniający
potrzebę
utrzymywania strefy
buforowej, strefy
roślinności
brzegowej,
utrzymywania koryt
rzek w stanie
zbliżonym do
naturalnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
34

PLRW200062164
34

Czarna Nida do Stokowej

Czarna Nida do Stokowej

Bielinianka
(Belnianka)

Kakonianka

– 1721 –

0+000

0+000

10+000

12+400

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
34

PLRW200062164
369

Czarna Nida do Stokowej

Trupień

– 1722 –

Ciek od Huty
Szklanej

Trupień

0+000

0+000

4+400

6+010

Poz. 4055

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Pierzchnianka

Morawka

Pierzchnianka

Morawka

– 1723 –

0+000

0+000

14+040

22+430

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW200072164
699

Morawka

Morawka

Dopływ spod
Drochowa

Potok
Włoszczowic
ki

– 1724 –

0+000

0+000

6+500

1+100

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092164
9

PLRW200072165
29

Czarna Nida od Morawki do
ujścia

Brzeźnica

Ciek od
Łukowej

Jasionka, gm.
Jędrzejów

– 1725 –

0+000

0+000

3+700

4+100

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200092163
9

Brzeźnica

Nida od Hutki do Czarnej Nidy

Murawka, m.
Jędrzejów

Struga
Dzierążnia,
gm. Oksa

0+000

0+000

2+030

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

1+600

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

PLRW200072165
29

– 1726 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1+800

1+800

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

3+000

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

Ciek od
Staniowic, m.
Staniowice,
gm. Sobków

0+000

1+600

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

Nida od Hutki do Czarnej Nidy

Ciek od
Staniowic, m.
Sobków, gm.
Sobków

0+000

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

PLRW200092163
9

Nida od Hutki do Czarnej Nidy

Ciek od
Bizorędy, gm.
Sobków

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

PLRW200092163
9

Nida od Hutki do Czarnej Nidy

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

PLRW200092163
9
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możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

PLRW200092163
1

Nida od Hutki do Czarnej Nidy

Nida od Strugi Dąbie do Hutki

Młynówka,
gm. Oksa

Struga
Bałkowianka,
m.
Dzierzgów,
gm. Radków

0+000

0+000

0+863

1+620

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

PLRW200092163
9

– 1728 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072166
2

PLRW200072166
2

PLRW200062161
56

Łowinka

Łowinka

Dopływ spod Laskowa

Struga
Łowinka, m.
Boleścice,
gm.
Sędziszów

Struga
Łowinka, m.
Łowinia, gm.
Sędziszów

Ciek od
Laskowej, m.
Laskowa, gm.
Wodzisław

– 1729 –

0+000

1+100

0+000

1+100

3+300

1+125

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062161
56

PLRW200062161
56

Dopływ spod Laskowa

Dopływ spod Laskowa

Ciek od
Laskowej, m.
Wodzisław,
gm.
Wodzisław

Ciek od
Źródła, gm.
Wodzisław

– 1730 –

1+125

0+000

1+350

0+250

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092166
9

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od
Pokrzywnicy,
m. Zarzecze,
gm.
Wodzisław

– 1731 –

0+000

0+730

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092166
9

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od
Pokrzywnicy,
m.
Piotrkowice,
gm.
Wodzisław

– 1732 –

0+730

0+840

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092166
9

PLRW200072166
69

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Mozgawa

Ciek od
Pokrzywnicy,
m.
Pokrzywnica,
gm.
Wodzisław

Stokówka,
gm.
Wodzisław

– 1733 –

0+840

0+000

2+000

1+600

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
oraz
Kozubowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072166
69

PLRW200072166
69

Mozgawa

Mozgawa

Świątniczka,
m. Wodzisław
gm.
Wodzisław

Świątniczka,
m. Łany, gm.
Wodzisław

– 1734 –

0+000

0+650

0+650

1+150

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072166
18

PLRW200072166
2

Dopływ spod Rożnicy

Łowinka

Rów od
Rożnicy, gm.
Słupia
Jędrzejowska

Ciek od
Trzcińca, gm.
Nagłowice,
Sędziszów

– 1735 –

0+000

0+000

3+794

2+930

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
829

PLRW200062139
829

Sancygniówka

Sancygniówka

Jakubówka,
gm.
Działoszyce

Sudolanka,
gm.
Działoszyce

– 1736 –

0+000

0+000

9+200

6+200

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie należy
sprawdzić czy na terenie
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie należy
sprawdzić czy na terenie
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139
829

PLRW200062139
829

Sancygniówka

Sancygniówka

Ciek od
Kwaszyna,
gm.
Działoszyce

Struga
Kujawka, gm.
Działoszyce

– 1737 –

0+000

0+000

1+300

0+700

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

zachowanie
zdolności
przepustowości
koryta,
zapobieganie
zarastaniu koryta
rzeki

x

x

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zapewnienie
zdolności
przepustowości i
drożności koryta,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmyciem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego
przepływu wód, w
tym powodziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie należy
sprawdzić czy na terenie
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta poprzez
zapewnienie
swobodnego
przepływu wód,
w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Nadnidziańskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie należy
sprawdzić czy na terenie
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200052162
92

PLRW200082162
99

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Wierna Rzeka od Kalisza do
ujścia

– 1738 –

Wierna Rzeka
14+400
(Łososina)

Wierna Rzeka
(Łososina)

0+000

39+810

1+400

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
w przypadku realizacji
utrzymaniowych na
działań utrzymaniowych
obszarze
na terenie SuchedniowskoSuchedniowskoOblęborskiego oraz
Oblęgowskiego oraz
KoneckoChęcińskoŁopuszniańskiego oraz
Kieleckiego Parku
Chęcińsko-Kieleckiego
Krajobrazowego,
Obszaru Chronionego
należy sprawdzić
Krajobrazu, należy
czy nie wystąpi
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200082162
99

PLRW200052162
92

Wierna Rzeka od Kalisza do
ujścia

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

– 1739 –

Wierna Rzeka
10+000
(Łososina)

Ciek od
Kłucka
(Łososinka +
dopł. z
Kłucka)

0+000

14+400

12+300

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (76% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta
/ po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
w przypadku realizacji
utrzymaniowych na
działań utrzymaniowych
obszarze
na terenie SuchedniowskoSuchedniowskoOblęborskiego oraz
Oblęgowskiego oraz
KoneckoChęcińskoŁopuszniańskiego oraz
Kieleckiego Parku
Chęcińsko-Kieleckiego
Krajobrazowego,
Obszaru Chronionego
należy sprawdzić
Krajobrazu, należy
czy nie wystąpi
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200052162
92

PLRW200052162
92

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Ciek od
Mokrego
Boru
(Olszówka +
dopł. z
Mokrego
Boru)

Trupień
(dalszy
przebieg
Olszówki)

– 1740 –

0+000

0+000

11+000

5+530

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
w przypadku realizacji
utrzymaniowych na
działań utrzymaniowych
obszarze
na terenie SuchedniowskoSuchedniowskoOblęborskiego oraz
Oblęgowskiego oraz
KoneckoChęcińskoŁopuszniańskiego oraz
Kieleckiego Parku
Chęcińsko-Kieleckiego
Krajobrazowego,
Obszaru Chronionego
należy sprawdzić
Krajobrazu, należy
czy nie wystąpi
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
w przypadku realizacji
utrzymaniowych na
działań utrzymaniowych
obszarze
na terenie SuchedniowskoSuchedniowskoOblęborskiego oraz
Oblęgowskiego oraz
KoneckoChęcińskoŁopuszniańskiego oraz
Kieleckiego Parku
Chęcińsko-Kieleckiego
Krajobrazowego,
Obszaru Chronionego
należy sprawdzić
Krajobrazu, należy
czy nie wystąpi
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200052162
92

PLRW200052162
92

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Wierna Rzeka od źródeł do
Kalisza

Czarny Lasek

Czarne Stoki

– 1741 –

0+000

0+000

9+600

9+150

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
w przypadku realizacji
utrzymaniowych na
działań utrzymaniowych
obszarze
na terenie SuchedniowskoSuchedniowskoOblęborskiego oraz
Oblęgowskiego oraz
KoneckoChęcińskoŁopuszniańskiego oraz
Kieleckiego Parku
Chęcińsko-Kieleckiego
Krajobrazowego,
Obszaru Chronionego
należy sprawdzić
Krajobrazu, należy
czy nie wystąpi
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
w przypadku realizacji
utrzymaniowych na
działań utrzymaniowych
obszarze
na terenie SuchedniowskoSuchedniowskoOblęborskiego oraz
Oblęgowskiego oraz
KoneckoChęcińskoŁopuszniańskiego oraz
Kieleckiego Parku
Chęcińsko-Kieleckiego
Krajobrazowego,
Obszaru Chronionego
należy sprawdzić
Krajobrazu, należy
czy nie wystąpi
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200052162
949

PLRW200062163
29

Dopływ spod Skorkowa

Hutka

– 1742 –

Ciek od
Skorkowa

Hutka

4+400

0+000

5+300

12+000

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
431

PLRW200062164
431

Lubrzanka do Zalewu Cedzyna

Lubrzanka do Zalewu Cedzyna

Lubrzanka

Lubrzanka

– 1743 –

0+000

17+000

17+000

18+520

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
431
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469

Lubrzanka do Zalewu Cedzyna

Warkocz

Lubrzanka

Warkocz

– 1744 –

18+520

0+000

36+000

7+900

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
469

PLRW200062164
469

Warkocz

Warkocz

Warkocz

Warkocz

– 1745 –

7+900

9+520

9+520

15+350

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
469
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469

Warkocz

Warkocz

Warkocz

Warkocz

– 1746 –

15+350

16+170

16+170

18+000

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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489
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489

Dopływ z Dymin

Dopływ z Dymin

Ciek od
Babiej Góry

Ciek od
Babiej Góry

– 1747 –

0+000

0+200

0+200

3+040

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
w przypadku
działań utrzymaniowych
realizacji działań
na terenie Kieleckiego
utrzymaniowych na
oraz Chęcińskoobszarze ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Kieleckiego Parku
Chronionego Krajobrazu
Krajobrazowego,
lub terenie Podkieleckiego
należy sprawdzić
Obszaru Chronionego
czy nie wystąpi
Krajobrazu, należy
kolizja z
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowaniami
kolizja z
obowiązującymi w
uwarunkowaniami
przedmiotowym
obowiązującymi w
obszarze
przedmiotowym obszarze
chronionym
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
w przypadku
działań utrzymaniowych
realizacji działań
na terenie Kieleckiego
utrzymaniowych na
oraz Chęcińskoobszarze ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Kieleckiego Parku
Chronionego Krajobrazu
Krajobrazowego,
lub terenie Podkieleckiego
należy sprawdzić
Obszaru Chronionego
czy nie wystąpi
Krajobrazu, należy
kolizja z
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowaniami
kolizja z
obowiązującymi w
uwarunkowaniami
przedmiotowym
obowiązującymi w
obszarze
przedmiotowym obszarze
chronionym
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Dopływ z Dymin

Dopływ z Masłowa

Ciek od
Babiej Góry

Strumień

– 1748 –

3+040

0+000

5+500

6+700

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
w przypadku
działań utrzymaniowych
realizacji działań
na terenie Kieleckiego
utrzymaniowych na
oraz Chęcińskoobszarze ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Kieleckiego Parku
Chronionego Krajobrazu
Krajobrazowego,
lub terenie Podkieleckiego
należy sprawdzić
Obszaru Chronionego
czy nie wystąpi
Krajobrazu, należy
kolizja z
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowaniami
kolizja z
obowiązującymi w
uwarunkowaniami
przedmiotowym
obowiązującymi w
obszarze
przedmiotowym obszarze
chronionym
chronionym

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Lubrzanka do Zalewu Cedzyna

Lubrzanka do Zalewu Cedzyna

Ciek od
Grabowa

Ciek od
Grabowa

– 1749 –

0+000

5+900

5+900

8+380

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164
899

Bobrza od Ciemnicy do ujścia

– 1750 –

Bobrza

0+000

19+420

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

Ze względu na
obecność
w przypadku
w przypadku realizacji
PLH260014 na cieku
realizacji działań
działań utrzymaniowych
Bobrza działanie 1-6,
utrzymaniowych na
na terenie Suchedniowsko- ciek Bobrza 19,42obszarze
Oblęborskiego,
20,825 - działanie 1SuchedniowskoKieleckiego oraz
6, 7b, 8, ciek Bobrza
Oblęgowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
25-28,130 km ChęcińskoObszaru Chronionego
działanie 1-6, 8
Kieleckiego Parku
Krajobrazu lub na terenie działania prowadzić
Krajobrazowego,
Podkieleckiego Obszaru
w sposób nie
należy sprawdzić
Chronionego Krajobrazu, naruszający ciągłości
czy nie wystąpi
należy sprawdzić czy nie
roślinności w
kolizja z
wystąpi kolizja z
siedlisku 3260; przy
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
wykonywaniu prac
obowiązującymi w
obowiązującymi w
utrzymaniowych
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
należy uwzględnić
obszarze
chronionym
przepisy dotyczące
chronionym
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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899

Bobrza od Ciemnicy do ujścia

– 1751 –

Bobrza

19+420

20+825

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

Ze względu na
obecność
w przypadku
w przypadku realizacji
PLH260014 na cieku
realizacji działań
działań utrzymaniowych
Bobrza działanie 1-6,
utrzymaniowych na
na terenie Suchedniowsko- ciek Bobrza 19,42obszarze
Oblęborskiego,
20,825 - działanie 1SuchedniowskoKieleckiego oraz
6, 7b, 8, ciek Bobrza
Oblęgowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
25-28,130 km ChęcińskoObszaru Chronionego
działanie 1-6, 8
Kieleckiego Parku
Krajobrazu lub na terenie działania prowadzić
Krajobrazowego,
Podkieleckiego Obszaru
w sposób nie
należy sprawdzić
Chronionego Krajobrazu, naruszający ciągłości
czy nie wystąpi
należy sprawdzić czy nie
roślinności w
kolizja z
wystąpi kolizja z
siedlisku 3260; przy
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
wykonywaniu prac
obowiązującymi w
obowiązującymi w
utrzymaniowych
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
należy uwzględnić
obszarze
chronionym
przepisy dotyczące
chronionym
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt
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Bobrza od Ciemnicy do ujścia

– 1752 –

Bobrza

25+000

28+130

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

Ze względu na
obecność
PLH260014 na cieku
Bobrza działanie 1-6,
ciek Bobrza 19,4220,825 - działanie 16, 7b, 8, ciek Bobrza
25-28,130 km działanie 1-6, 8
działania prowadzić
w sposób nie
w przypadku
w przypadku realizacji
naruszający ciągłości
realizacji działań
działań utrzymaniowych
roślinności w
utrzymaniowych na
na terenie Suchedniowsko- siedlisku 3260; przy
obszarze
Oblęborskiego,
wykonywaniu prac
SuchedniowskoKieleckiego oraz
utrzymaniowych
Oblęgowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
należy uwzględnić
ChęcińskoObszaru Chronionego
przepisy dotyczące
Kieleckiego Parku
Krajobrazu lub na terenie ochrony gatunkowej
Krajobrazowego,
Podkieleckiego Obszaru
roślin i zwierząt; ciek
należy sprawdzić
Chronionego Krajobrazu, Bobrza 26-28,130 km
czy nie wystąpi
należy sprawdzić czy nie
- działanie 3- należy
kolizja z
wystąpi kolizja z
powstrzymać się od
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
prac ingerujących w
obowiązującymi w
obowiązującymi w
siedlisko poprzez
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
utrzymanie stanu
obszarze
chronionym
zadrzewień
chronionym
nadrzecznychmożliwa realizacja
prac utrzymaniowych
nie naruszająca
siedliska; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt
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Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

– 1753 –

Bobrza

Bobrza

28+130

29+200

29+200

38+800

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy
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Bobrza

Bobrza

38+800

39+520

39+520

43+000

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Bobrza do Ciemnicy
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Bobrza

Bobrza

43+000

43+490

43+490

47+400

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

Ciek od
Borowej Góry
[Dopływ z
Borowej
Góry]

Ciek od
Borowej Góry
[Dopływ z
Borowej
Góry]

– 1756 –

0+000

2+100

2+500

4+500

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

Ciek od
Zagnańska
[Dopływ spod
Siodeł]

Ciek od
Zagnańska
[Dopływ spod
Siodeł]

– 1757 –

0+000

0+710

0+710

4+100

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200052164
82

PLRW200052164
82

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

Ciek od
Zagnańska
[Dopływ spod
Siodeł]

Ciek od
Zagnańska
[Dopływ spod
Siodeł]

– 1758 –

4+100

5+700

Poz. 4055

5+700

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6+100

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200052164
82

PLRW200062164
849

Bobrza do Ciemnicy

Ostróżek

Ciemnica

Ciek od
Julianowa
[Ostróżek]

– 1759 –

0+000

0+680

0+680

6+200

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
Ze względu na obszar
działań utrzymaniowych
PLH260014 na rzece
na terenie SuchedniowskoOstróżek 0-0,2 km
Oblęborskiego Obszaru
działania prowadzić
Chronionego Krajobrazu
w sposób nie
lub terenie Podkieleckiego naruszający ciągłości
Obszaru Chronionego
roślinności w
Krajobrazu, należy
siedlisku 3260; przy
sprawdzić czy nie wystąpi
wykonywaniu prac
kolizja z
utrzymaniowych
uwarunkowaniami
należy uwzględnić
obowiązującymi w
przepisy dotyczące
przedmiotowym obszarze ochrony gatunkowej
chronionym
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164
899

PLRW200082164
899

Bobrza od Ciemnicy do ujścia

Bobrza od Ciemnicy do ujścia

– 1760 –

Ciek A
[Babia]

Ciek A
[Babia]

0+000

0+000

6+880

1+100

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
w przypadku realizacji
realizacji działań
działań utrzymaniowych
utrzymaniowych na
na terenie Suchedniowskoobszarze
Oblęborskiego,
SuchedniowskoKieleckiego oraz
Oblęgowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
ChęcińskoObszaru Chronionego
Kieleckiego Parku
Krajobrazu lub na terenie
Krajobrazowego,
Podkieleckiego Obszaru
należy sprawdzić
Chronionego Krajobrazu,
czy nie wystąpi
należy sprawdzić czy nie
kolizja z
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
w przypadku realizacji
realizacji działań
działań utrzymaniowych
utrzymaniowych na
na terenie Suchedniowskoobszarze
Oblęborskiego,
SuchedniowskoKieleckiego oraz
Oblęgowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
ChęcińskoObszaru Chronionego
Kieleckiego Parku
Krajobrazu lub na terenie
Krajobrazowego,
Podkieleckiego Obszaru
należy sprawdzić
Chronionego Krajobrazu,
czy nie wystąpi
należy sprawdzić czy nie
kolizja z
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164
899

PLRW200082164
899

Bobrza od Ciemnicy do ujścia

Bobrza od Ciemnicy do ujścia

– 1761 –

Ciek A
[Babia]

Kanał Ulgi
Bobrzy

1+100

0+000

1+650

0+385

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
w przypadku realizacji
realizacji działań
działań utrzymaniowych
utrzymaniowych na
na terenie Suchedniowskoobszarze
Oblęborskiego,
SuchedniowskoKieleckiego oraz
Oblęgowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
ChęcińskoObszaru Chronionego
Kieleckiego Parku
Krajobrazu lub na terenie
Krajobrazowego,
Podkieleckiego Obszaru
należy sprawdzić
Chronionego Krajobrazu,
czy nie wystąpi
należy sprawdzić czy nie
kolizja z
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
w przypadku realizacji
realizacji działań
działań utrzymaniowych
utrzymaniowych na
na terenie Suchedniowskoobszarze
Oblęborskiego,
SuchedniowskoKieleckiego oraz
Oblęgowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
ChęcińskoObszaru Chronionego
Kieleckiego Parku
Krajobrazu lub na terenie
Krajobrazowego,
Podkieleckiego Obszaru
należy sprawdzić
Chronionego Krajobrazu,
czy nie wystąpi
należy sprawdzić czy nie
kolizja z
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
869

PLRW200062164
869

Sufraganiec

Sufraganiec

Sufraganiec

Sufraganiec

– 1762 –

0+000

0+000

0+385

1+450

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
Ze względu na
w przypadku
działań utrzymaniowych
obecność obszaru
realizacji działań
na terenie Suchedniowsko- PLH260014 na cieku
utrzymaniowych na
Oblęborskiego oraz
Sufraganiec 0-0,385
obszarze ChęcińskoKieleckiego Obszaru
km działania
Kieleckiego Parku
Chronionego Krajobrazu
prowadzić w sposób
Krajobrazowego,
lub terenie Podkieleckiego
nie naruszający
należy sprawdzić
Obszaru Chronionego
ciągłości roślinności
czy nie wystąpi
Krajobrazu, należy
w siedlisku 3260;
kolizja z
sprawdzić czy nie wystąpi
przy wykonywaniu
uwarunkowaniami
kolizja z
prac utrzymaniowych
obowiązującymi w
uwarunkowaniami
należy uwzględnić
przedmiotowym
obowiązującymi w
przepisy dotyczące
obszarze
przedmiotowym obszarze ochrony gatunkowej
chronionym
chronionym
roślin i zwierząt

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
Ze względu na
w przypadku
działań utrzymaniowych
obecność
realizacji działań
na terenie Suchedniowsko- PLH260014 na cieku
utrzymaniowych na
Oblęborskiego oraz
Sufraganiec 0obszarze ChęcińskoKieleckiego Obszaru
1,45km działania
Kieleckiego Parku
Chronionego Krajobrazu
prowadzić w sposób
Krajobrazowego,
lub terenie Podkieleckiego
nie naruszający
należy sprawdzić
Obszaru Chronionego
ciągłości roślinności
czy nie wystąpi
Krajobrazu, należy
w siedlisku 3260;
kolizja z
sprawdzić czy nie wystąpi
przy wykonywaniu
uwarunkowaniami
kolizja z
prac utrzymaniowych
obowiązującymi w
uwarunkowaniami
należy uwzględnić
przedmiotowym
obowiązującymi w
przepisy dotyczące
obszarze
przedmiotowym obszarze ochrony gatunkowej
chronionym
chronionym
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
869
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Sufraganiec

Sufraganiec

Sufraganiec

Sufraganiec

– 1763 –

2+470

3+120

3+120

4+720

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
w przypadku
działań utrzymaniowych
realizacji działań
na terenie Suchedniowskoutrzymaniowych na
Oblęborskiego oraz
obszarze ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Kieleckiego Parku
Chronionego Krajobrazu
Krajobrazowego,
lub terenie Podkieleckiego
należy sprawdzić
Obszaru Chronionego
czy nie wystąpi
Krajobrazu, należy
kolizja z
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowaniami
kolizja z
obowiązującymi w
uwarunkowaniami
przedmiotowym
obowiązującymi w
obszarze
przedmiotowym obszarze
chronionym
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
w przypadku
działań utrzymaniowych
realizacji działań
na terenie Suchedniowskoutrzymaniowych na
Oblęborskiego oraz
obszarze ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Kieleckiego Parku
Chronionego Krajobrazu
Krajobrazowego,
lub terenie Podkieleckiego
należy sprawdzić
Obszaru Chronionego
czy nie wystąpi
Krajobrazu, należy
kolizja z
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowaniami
kolizja z
obowiązującymi w
uwarunkowaniami
przedmiotowym
obowiązującymi w
obszarze
przedmiotowym obszarze
chronionym
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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3

Sufraganiec

Czarna od Dopływu z Rembowa
do Zbiornika Chańcza (z
Łagowianką od Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Sufraganiec

Łagowica
[Łagowianka]

– 1764 –

4+720

0+000

12+250

8+310

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
w przypadku
działań utrzymaniowych
realizacji działań
na terenie Suchedniowskoutrzymaniowych na
Oblęborskiego oraz
obszarze ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Kieleckiego Parku
Chronionego Krajobrazu
Krajobrazowego,
lub terenie Podkieleckiego
należy sprawdzić
Obszaru Chronionego
czy nie wystąpi
Krajobrazu, należy
kolizja z
sprawdzić czy nie wystąpi
uwarunkowaniami
kolizja z
obowiązującymi w
uwarunkowaniami
przedmiotowym
obowiązującymi w
obszarze
przedmiotowym obszarze
chronionym
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092178
3

PLRW200092178
3

Czarna od Dopływu z Rembowa
do Zbiornika Chańcza (z
Łagowianką od Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Czarna od Dopływu z Rembowa
do Zbiornika Chańcza (z
Łagowianką od Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowica
[Łagowianka]

Łagowica
[Łagowianka]

– 1765 –

8+310

10+396

10+396

13+900

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092178
3

PLRW200062178
24

Czarna od Dopływu z Rembowa
do Zbiornika Chańcza (z
Łagowianką od Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli Jastrzębskiej

Łagowica
[Łagowianka]

Łagowica
[Łagowianka]

– 1766 –

13+900

14+000

14+000

14+705

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
24

PLRW200062178
24

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli Jastrzębskiej

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli Jastrzębskiej

Łagowica
[Łagowianka]

Wszachówka
[Wszachowia
nka]

– 1767 –

14+705

0+000

31+700

3+200

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
24

PLRW200062178
24

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli Jastrzębskiej

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli Jastrzębskiej

Wszachówka
[Wszachowia
nka]

Piórkówka

– 1768 –

3+200

0+000

13+980

3+720

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082162
99

PLRW200062178
24

Czarna od Dopływu z Rembowa
do Zbiornika Chańcza (z
Łagowianką od Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli Jastrzębskiej

– 1769 –

Młynki

Ciek od
Piotrowa

0+000

0+000

4+750

4+750

x

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
24

PLRW200062178
24

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli Jastrzębskiej

Łagowianka od źródeł do
Dopływu z Woli Jastrzębskiej

Ciek od
Piotrowa

Ciek od
Piotrowa

– 1770 –

4+750

8+030

8+030

8+750

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
129

PLRW200062178
129

Dopływ spod Drugni

Dopływ spod Drugni

Ciek od
Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

Ciek od
Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

– 1771 –

0+000

0+300

0+300

1+780

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
129

PLRW200062178
129

Dopływ spod Drugni

Dopływ spod Drugni

Ciek od
Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

Ciek od
Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

– 1772 –

1+780

2+600

2+600

5+700

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
129

PLRW200062178
129

Dopływ spod Drugni

Dopływ spod Drugni

Ciek od
Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

– 1773 –

5+700

Ciek od
Drugni
10+920
[Dopływ spod
Drugni]

10+920

11+000

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
83

PLRW200062178
83

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia

Wschodnia

– 1774 –

43+625

48+195

48+195

49+050

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
8429

PLRW200062178
83

Sanica do Brodu

Wschodnia do Sanicy

– 1775 –

Sanica

Ciek od
Lubani

17+050

0+000

27+930

5+500

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

x

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

zachowanie
drożności koryta,
zapobieganie
zarastaniu dna i
wypłycaniou
koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
ChmielnickoSzydłowskiego
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092178
89

PLRW200062178
83

Wschodnia od Sanicy do ujścia

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia

Wschodnia

– 1776 –

0+000

25+000

19+930

29+240

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
782

PLRW200062178
729

PLRW200062178
729

Moczydlanka

Desta

Desta

– 1777 –

Moczydlanka
(Moczydlnica
)

Desta

Desta

0+000

0+000

3+700

2+500

2+120

6+200

x

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
889

PLRW200062178
889

Ciek od Wierzbicy

Ciek od Wierzbicy

Ciek od
Wierzbicy
(Ciek od
Nizin)

Ciek od
Wierzbicy
(Ciek od
Nizin)

– 1778 –

0+000

2+400

2+400

3+250

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
889

PLRW200062178
889

Ciek od Wierzbicy

Ciek od Wierzbicy

Ciek od
Wierzbicy
(Ciek od
Nizin)

Potok
Koniemłocki

– 1779 –

3+250

0+000

9+130

6+000

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
869

PLRW200062178
869

PLRW200062178
869

Pobocznica

Pobocznica

Pobocznica

Struga
Oleśnicka

Struga
Oleśnicka

Pobocznica
(Struga
Strzelecka)

– 1780 –

0+000

6+360

0+000

5+700

7+290

7+885

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

Poz. 4055

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
869

PLRW200062178
83

Pobocznica

Wschodnia do Sanicy

Pobocznica
(Struga
Strzelecka)

Radna(Radnia
)

– 1781 –

7+885

0+000

9+500

4+350

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
83

PLRW200062178
83

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia do Sanicy

Radna(Radnia
)

Radna(Radnia
)

– 1782 –

4+350

5+800

5+800

8+050

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
83

PLRW200062178
83

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia do Sanicy

– 1783 –

Radna(Radnia
14+460
)

Ciekąca
(Szydłówka)

3+900

15+540

4+860

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
83

PLRW200062178
729

Wschodnia do Sanicy

Desta

Ciekąca
(Szydłówka)

Ciek od
Podmaleńca

– 1784 –

5+690

0+000

5+970

3+000

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
729

PLRW200092178
849

Desta

Sanica od Brodu do ujścia

– 1785 –

Ciek od
Brodek

Sanica od
Brodu do
ujścia

0+000

0+000

3+000

3+560

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092178
849

PLRW200062178
8429

Sanica od Brodu do ujścia

Sanica do Brodu

Sanica od
Brodu do
ujścia

Sanica do
Brodu

– 1786 –

3+560

7+630

7+630

9+200

x

x

Poz. 4055

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
ChmielnickoSzydłowskiego
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
8429

PLRW200092178
849

Sanica do Brodu

Sanica od Brodu do ujścia

Sanica do
Brodu

Bród (Potok
Pomykowski)

– 1787 –

11+000

4+056

17+050

6+600

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

x

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
ChmielnickoSzydłowskiego
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092178
849

PLRW200062178
8429

Sanica od Brodu do ujścia

Sanica do Brodu

Bród (Potok
Pomykowski)

Rzeka
Skrobaczówk
a

– 1788 –

7+430

0+000

13+230

1+970

x

x

Poz. 4055

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
ChmielnickoSzydłowskiego
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178
8469

PLRW200092178
849

Stopniczanka

Sanica od Brodu do ujścia

– 1789 –

Rzeka
Stopniczanka

Ciek od
Szańca

0+000

0+000

5+900

5+500

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
88

PLRW200052164
82

Silnica

Bobrza do Ciemnicy

– 1790 –

Silnica

Ciek od
Ścięgien

0+000

0+000

17+000

2+000

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kieleckiego,
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH260014 nna
cieku Silnica 0-0,3
km działania
prowadzić w sposób
nie naruszający
ciągłości roślinności
w siedlisku 3260;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
34

PLRW200062164
34

Czarna Nida do Stokowej

Czarna Nida do Stokowej

Dopł. z
Porąbek (do
Kakonianki)

Dopł z g.
Jastrzębi Dół
(od Bielin)

– 1791 –

0+000

3+300

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
34

PLRW200062164
34

Czarna Nida do Stokowej

Czarna Nida do Stokowej

– 1792 –

Dalionka

Dopł. z
Orłowin

0+000

4+000

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164
34

PLRW200062164
469

Czarna Nida do Stokowej

Warkocz

Dopł. spod
Podłysicy

Zimny Stok
(dopł.
Warkocza)

– 1793 –

0+000

0+000

Poz. 4055

x

2+500

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164
899

PLRW200062164
431

Bobrza od Ciemnicy do ujścia

Lubrzanka do Zalewu Cedzyna

– 1794 –

Ciek od
Janowa

Dopł od
Klonowa

0+000

0+000

3+100

5+000

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
w przypadku realizacji
realizacji działań
działań utrzymaniowych
utrzymaniowych na
na terenie Suchedniowskoobszarze
Oblęborskiego,
SuchedniowskoKieleckiego oraz
Oblęgowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
ChęcińskoObszaru Chronionego
Kieleckiego Parku
Krajobrazu lub na terenie
Krajobrazowego,
Podkieleckiego Obszaru
należy sprawdzić
Chronionego Krajobrazu,
czy nie wystąpi
należy sprawdzić czy nie
kolizja z
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
obowiązującymi w
przedmiotowym
przedmiotowym obszarze
obszarze
chronionym
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002164
4339

PLRW200002164
4339

PLRW200062164
894

Zalew Cedzyna na Lubrzance

Zalew Cedzyna na Lubrzance

Dopływ spod góry Zelejowej

Zajączkowa
Struga

Dopł z
Domaszowic

Dopł spod
Zelejowej
(Jaźwiczanka)

– 1795 –

0+000

0+000

0+000

6+120

Poz. 4055

x

1+900

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze ChęcińskoKieleckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200052164
82

PLRW200072164
699

Bobrza do Ciemnicy

Morawka

– 1796 –

Dopływ z
Tumlina

Dopł. z
Ługów

0+000

0+000

2+000

8+850

Poz. 4055

x

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
SuchedniowskoOblęgowskiegoPark
u Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200026217
52

Czarna Nida do Stokowej

Kineta

Ciek w Hucie
Nowej - dz.
39

Kineta

0+000

0+000

1+400

x

zachowanie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji, oraz
zarastaniu koryta

9+394

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(47% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200062164
34

– 1797 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(47% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta ,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powadziowych

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

zapewnienie
drożności i
przepustowości
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód w
tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200062177
2

PLRW200062177
2

PLRW200026217
92

Śmierdziączka

Śmierdziączka

Ciek od Okrągłej

Śmierdziączk
a

Śmierdziączk
a

Ciek od
Okragłej

– 1798 –

0+000

5+000

0+260

1+300

9+000

5+000

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200026219
1169

PLRW200062191
2

PLRW200062191
2

Ciek od Turska

Strzegomka

Strzegomka

– 1799 –

Ciek od
Turska

Strzegomka(T
rzcianka)

Strzegomka(T
rzcianka)

0+570

0+100

7+100

2+700

6+600

12+576

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

x

x

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200062191
69

PLRW200062191
4

PLRW200062194
69

Zawidzianka

Wisła od Wisłoki do Sanu

Kacanka

Zawidzanka

Dopływ z
Pliskowoli
(Ciek od
Mucharzewa)

Kacanka

– 1800 –

5+130

0+000

0+000

9+500

1+000

2+500

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

Poz. 4055

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200062194
69

PLRW200062194
69

Kacanka

Kacanka

Kacanka

Korzenna

– 1801 –

2+500

0+000

30+000

12+770

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200062194
49

PLRW200062194
89

PLRW200019219
499

Kozinka

Gorzyczanka I

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

– 1802 –

Ciek od
Ublinka

Gorzyczanka

Koprzywiank
a

0+000

0+000

14+000

15+600

19+600

47+500

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW200062194
2

PLRW200062194
89

PLRW200019219
499

Koprzywianka do Modlibórki

Gorzyczanka I

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

– 1803 –

Koprzywiank
a

Ciek od
Dębian

Ciek od
Zajezierza

47+500

0+000

0+000

65+900

10+600

6+400

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200062194
2

PLRW200062194
929

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

Polanówka

Modliborka

Ciek od
Obrazowa

– 1804 –

0+000

0+000

10+790

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

3+500

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej
(66% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200062194
929

PLRW200019219
499

PLRW200062194
89

Polanówka

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

Gorzyczanka I

– 1805 –

Ciek od
Wierzbin

Ciek od
Milczan

Ciek Czarna

0+000

0+000

0+000

9+900

2+700

5+500

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej
(66% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219
499

PLRW200062194
89

PLRW200062194
49

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

Gorzyczanka I

Kozinka

Ciek Dmosice

Ciek
Jachimowice

Ciek od
Włostowa

– 1806 –

0+000

0+000

0+000

2+750

3+000

3+250

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062194
89

PLRW200062194
89

PLRW200062194
369

Gorzyczanka I

Gorzyczanka I

Dopływ spod Zagorzyc

– 1807 –

Ciek od
Kurowa

Ciek od
Zakrzowa

Pokrzywianka

0+000

0+000

0+000

15+450

5+000

5+000

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200062194
929

PLRW200019219
499

PLRW200026219
494

Polanówka

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

Gorzyczanka II

Polanówka

Andruszkowia
nka

Ciek od
Ostrołęki
(Stara
Gorzyczanka)

– 1808 –

0+000

0+000

0+000

0+900

0+900

5+350

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej
(66% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062194
89

PLRW200062194
369

PLRW200062194
349

Gorzyczanka I

Dopływ spod Zagorzyc

Kujawka

– 1809 –

Ciek od
Zdanowa

Ciek od
Konar

Ciek od
Szczeglic

0+000

0+000

0+000

4+200

2+300

6+300

x

x

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062194
2

PLRW200062194
349

PLRW200019219
499

Koprzywianka do Modlibórki

Kujawka

Koprzywianka od Modlibórki do
ujścia

Dopływ spod
Janczyc

Radwanówka

– 1810 –

0+000

0+000

zb.
Szymanowice
32+000
(Koprzywiank
a)

7+160

2+690

32+000

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

Utrzymanie we
właściwym
stanie
technicznym
zapory ziemnej i
czaszy zbiornika
oraz prawidłowe
funkcjonowanie
gospodarki
rybackiej na
zbiorniku

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

Utrzymanie we
właściwym
stanie
technicznym
kanału
odprowadzająceg
o wodę ze
zbiornika.

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019217
699

PLRW200019217
699

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Kanał
Strumień od
Rząski do
ujscia

Kanał
Strumień od
Rząski do
ujscia

– 1811 –

0+000

13+300

13+300

29+025

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026217
63

PLRW200026217
63

Strumień (Kanał Strumień) do
Rząski

Strumień (Kanał Strumień) do
Rząski

Kanał
Strumień do
Rząski

Kanał
Strumień do
Rząski

– 1812 –

29+025

40+600

40+600

46+800

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062176
8

PLRW200062176
8

Ciek od Beszowej

Ciek od Beszowej

Ciek od
Beszowej

Ciek od
Beszowej

– 1813 –

0+000

4+000

3+700

6+670

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019217
699

PLRW200019217
699

PLRW200019217
699

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Struga
Komorowska

Kanał Nida

Kanał Ulgi
Kanału Nida

– 1814 –

0+000

0+000

0+000

4+700

5+750

2+200

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062176
2

PLRW200062176
49

Ciek od Gadawy

Rząska

– 1815 –

Ciek od
Gadawy

rzeka
Rząska(Rzosk
a)

0+000

0+000

6+580

4+370

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062176
49

PLRW200062176
49

Rząska

Rząska

rzeka
Rząska(Rzosk
a)

rzeka
Rząska(Rzosk
a)

– 1816 –

5+420

9+000

9+000

13+747

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

x

x

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożnosci
koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Szanieckiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026217
654

PLRW200026217
658

PLRW200062176
56

Dopływ z Trzebnicy

Dopływ spod Oblekonia

Dopływ z Chrzanowa

Dopływ z
Trzebnicy
(Struga
Podwalska)

Dopływ spod
Oblekonia
(Ciek od
Oblekonia)

Dopływ z
Chrzanowa
(Struga
Niegosławska
)

– 1817 –

0+000

0+000

0+000

7+500

7+610

2+100

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019217
699

PLRW200019217
699

PLRW200019217
699

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Rów A-12

Struga
Biechowska

Struga
Biechowska

– 1818 –

0+000

0+000

1+260

1+310

1+260

5+420

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości,
zapobieganie
eutrofizacji

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019217
699

PLRW200062176
52

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

struga
Zborowska

Struga
Piestrzecka

– 1819 –

0+000

0+000

3+460

2+300

x

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062176
52

PLRW200062176
6

Strumień (Kanał Strumień) od
Rząski do ujścia

Dopływ ze Sroczkowa

Str.
Włosnowicka

Dopływ ze
Sroczkowa(Ci
ek naturalny)

– 1820 –

0+000

0+000

3+600

1+310

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenow
wykorzystywany
ch rolniczo przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

x

zachowanie
należytej
przepustowości
koryta,
zabezpieczenie
terenów
zielonych przed
nadmiernym
uwilgotnieniem

Poz. 4055

x

x

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniej
drożności koryta,
zachowanie stanu
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożności koryta,
zachowanie dna i
brzegów,
ochrona terenów
rolnych i
zabudowanych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062314
89

Opatówka do Żychawy

Potok Lisowski

Opatówka

Opatówka

Ciek od
Lisowa

0+000

26+500

0+000

26+500

x

51+500

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

10+120

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

PLRW200062314
6

Opatówka od Żychawy do ujścia

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

PLRW200092314
99

– 1821 –

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062314
6

PLRW200062314
6

PLRW200062314
6

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

– 1822 –

Kania

Łukawka

Ciek od
Jałowęs

0+000

0+000

0+000

1+500

0+350

6+235

x

x

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

x

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092314
99

PLRW200062314
6

PLRW200062314
6

Opatówka od Żychawy do ujścia

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

Ciek od
Komornej

Ciek od
Biskupic

Ciek od
Niemienic

– 1823 –

0+000

0+000

0+000

4+000

1+960

1+200

x

x

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

x

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062314
6

PLRW200062314
6

PLRW200062314
6

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

Ciek od
Żurawnik

Ciek Łyżka

Ciek Łyżka II

– 1824 –

0+000

0+000

0+000

3+500

4+250

1+100

x

x

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

x

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Potok Lisowski

Ciek od
Daromina

0+000

4+300

PLRW200062314
6

Opatówka do Żychawy

Ciek
Tudorówka

0+000

3+050

PLRW200092314
99

Opatówka od Żychawy do ujścia

Opatówka

-

-

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

PLRW200062314
89

– 1825 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092314
99

PLRW200092314
99

PLRW200062191
69

PLRW200026219
52

Opatówka od Żychawy do ujścia

Opatówka od Żychawy do ujścia

Zawidzianka

Dopływ spod Sielca

Opatówka

Opatówka

Zawidzanka

Atramentówk
a

– 1826 –

-

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

-

3+700

4+500

0+800

x

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

usuwanie
przeszkód
naturalnych
uniemożliwiający
ch swobodny
spływ wód, w
tym
powodziowych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219
699

PLRW200016219
92

PLRW200062315
2

Trześniówka od Karolówki do
ujścia

Prypeć

Smugi

Struga A

Struga Doraz

Ciek Kępa
Chwałowska

– 1827 –

0+000

0+000

0+000

3+000

6+200

5+400

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062316
9

Czyżówka

Kanał Ożarów
- Wisła

– 1828 –

0+000

18+721

PLRW200062316
9

Czyżówka

Ciek Sobótka

0+000

2+000

PLRW200062316
9

Czyżówka

Kanał Ożarów

-

-

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
przepustowości
koryta,
zapobieganie
eutrofizacji oraz
zarastaniu koryta
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

x

zachowanie
drożności,
zapobieganie
wypłyceniu i
zarastaniu dna
cieku

Poz. 4055

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

x

zapewnienie
drożności koryta,
ochrona przed
rozmywaniem skarp
rzeki, zapewnienie
swobodnego spływu
wód w tym
powodziowych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062316
9

RW20001722669

RW20001722669

Czyżówka

Mrowla

Mrowla

Kanał Ożarów

Bratkowski
(wg MPHP:
Bratkówka)

Osina
(wg MPHP:
Osina)

– 1829 –

-

0+000

0+000

Poz. 4055

-

9+270

10+177

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

13

18

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

11

9

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

1

1

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722669

RW20006226594

RW20006226558
9

Mrowla

Malawka (Młynówka)

Lubcza

Czarna
(wg MPHP:
Osina)

Młynówka
Rzeszów
(wg MPHP:
Malawka)

Lubcza
(wg MPHP:
Lubcza)

– 1830 –

0+000

0+000

0+000

19+153

12+817

17+539

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

60

24

32

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

Poz. 4055

36

7

10

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

12

3

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722669

RW20001722669

PLRW200062265
96

Mrowla

Mrowla

Przyrwa

– 1831 –

Zbiornik
Bratkowice

Zbiornik
Nowa Wieś

Przyrwa
(wg MPHP:
Przyrwa)

0+000

11+094

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

1

3

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

Poz. 4055

1

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

10

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721982
9

RW20001921983
9

Łęg do Turka

Łęg od Turki do Przyrwy (bez
Przyrwy)

MłynówkaPrzewrotne
(wg MPHP:
Młynówka)

zb. Wilcza
Wola

– 1832 –

0+000

57+676

8+127

63+700

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

3

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006226558
9

RW20001222655
29

RW20006226558
9

Lubcza

Lubenia

Lubcza

Nosowski
(wg MPHP:
Nosówka)

Lubenka
(wg MPHP:
Lubenia)

Niechobrz
(wg MPHP:
Niechobrzka)

– 1833 –

0+000

0+000

0+000

5+400

15+968

5+972

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych,
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska,

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych'
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska,

8

10

10

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie,
uniknięcie
wypłycenia się
potoku i
osadzania
namułów

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie,
uniknięcie
wypłycenia się
potoku i
osadzania
namułów

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie,
uniknięcie
wypłycenia się
potoku i
osadzania
namułów

Poz. 4055

3

3

3

x

x

x

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

3

12

10

x

x

x

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722674
9

RW20001722672
9

RW20006226556

Stary Wisłok

Świerkowiec

Mogielnica

Terliczka
(wg MPHP:
Terliczka)

Świerkowiec
(wg MPHP:
Świerkowiec)

Mogielnicki
(wg MPHP:
Mogielnica)

– 1834 –

0+000

0+000

0+000

9+461

10+346

7+867

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska,

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych,
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska,

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych,
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska,

30

5

15

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie,
uniknięcie
wypłycenia się
potoku i
osadzania
namułów

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie,
uniknięcie
wypłycenia się
potoku i
osadzania
namułów

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie,
uniknięcie
wypłycenia się
potoku i
osadzania
namułów

Poz. 4055

8

4

6

x

x

x

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

2

5

5

x

x

x

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

5

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722674
9

RW20001722674
9

RW20001222656
89

Stary Wisłok

Stary Wisłok

Strug do Chmielnickiej Rzeki

– 1835 –

Stary Wisłok
(wg MPHP:
Stary Wisłok)

Odnoga
Starego
Wisłoka

Chmielnik
(wg MPHP:
Chmielnicka
Rzeka)

0+000

0+000

0+000

28+835

5+355

19+050

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych,
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych,
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

25

35

76

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie,
uniknięcie
wypłycenia się
potoku i
osadzania
namułów

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

10

15

15

Poz. 4055

x

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

x

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

30

3

5

x

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

5

x

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

5

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Rw200017226729

RW20001222656
89

Świerkowiec

Strug do Chmielnickiej Rzeki

Gołębiówka
(wg MPHP
Gołebiówka)

Kąkolówka
(wg MPHP:
Izwór)

– 1836 –

0+000

0+000

12+692

10+306

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

25

20

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

Poz. 4055

15

5

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

5

5

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222685
6

RW20001222656
89

Mleczka do Łopuszki

Strug do Chmielnickiej Rzeki

Mleczka
(wg MPHP:
Mleczka
Zachodnia)

Piątkówka
(wg MPHP
Piątkowa)

– 1837 –

45+356

0+000

49+743

7+233

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

9

24

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

Poz. 4055

1

4

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

5

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222656
89

RW20000226579

Strug do Chmielnickiej Rzeki

zb. Rzeszów

Ryjak
(wg MPHP:
Ryjak)

Strug
(wg MPHP
Strug)

– 1838 –

0+000

0+000

18+784

0+380

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

124

4

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

Poz. 4055

15

1

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

25

2

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

5

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422656
99

RW20001222656
89

Strug od Chmielnickiej Rzeki do
ujścia

Strug do Chmielnickiej Rzeki

Strug
(wg MPHP
Strug)

Strug
(wg MPHP
Strug)

– 1839 –

0+380

12+823

12+823

16+891

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

123

40

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

Poz. 4055

5

2

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

8

5

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

5

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722669

Mrowla

Szlachcianka
(wg MPHP:
Szlachcianka)

– 1840 –

0+000

7+842

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

RW20001222656
89

Strug do Chmielnickiej Rzeki

Tatyna
(wg MPHP:
Tatyna)

0+000

12+138

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów- efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

RW20001622675
6

Mikośka

Mikośka
(wg MPHP:
Mikośka)

0+000

9+321

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

32

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

26

Poz. 4055

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

10

x

stare pochylone
drzewa zmniejszają
pole przekroju
poprzecznego
koryta oraz
zagrażają mieniu i
zdrowiu osób efekt utrzymanie
swobodnego
przepływu wód oraz
zachowanie
bezpieczeństwa w
pobliżu drzew

1

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

15

4

10

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

przeszkody
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła wody
i erozję brzegową
- efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721894
9

RW20006218869

Kanał Białoborski

Bystrzyca (bez Budzisza)

Ligejska
Rzeczka
(Blizna)

Bystrzyca

– 1841 –

6+369

0+000

7+786

30+526

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

20

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Poz. 4055

1

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

10

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218869

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Bystrzyca (bez Budzisza)

Czarna Rzeka
(Bratkowski)

Dopływ spod
Będziemyśla
(Olchowski)
(wody
pozostałe)

– 1842 –

0+000

0+000

9+855

3+213

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów oraz
użytków rolnych

10

2

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Poz. 4055

13

1

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

5

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218869

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Bystrzyca (bez Budzisza)

NockowaBędzienica
(Nockowski)

Nockowa
(Dukla)
(wody
pozostałe)

– 1843 –

0+000

0+000

8+098

3+400

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

5

1

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218869

RW20006218869

Bystrzyca (bez Budzisza)

Bystrzyca (bez Budzisza)

Brzeźnik

Wiśniowski
(wody
pozostałe)

– 1844 –

0+000

0+000

3+814

2+237

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

4

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218869

RW20001221886
89

Bystrzyca (bez Budzisza)

Budzisz

– 1845 –

Rędziny
(wody
pozostałe)

Budzisz

0+000

0+000

1+758

22+537

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

15

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221886
89

RW20001221886
89

RW20001221886
89

Budzisz

Budzisz

Budzisz

Gnojnica

Wola
(wody
pozostałe)

m. Gnojnica,
dz. 1425
(wody
pozostałe)

– 1846 –

0+000

0+000

0+000

9+570

3+457

0+732

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

14

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

Poz. 4055

6

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221886
89

RW20001221886
89

RW20001221886
89

Budzisz

Budzisz

Budzisz

Czerwonka
(Czerwonek)

Rzeki
(wody
pozostałe)

Poklasne
(wody
pozostałe)

– 1847 –

0+000

0+000

0+000

6+978

2+030

1+776

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221886
89

RW20001221886
89

RW20001221886
89

Budzisz

Budzisz

Budzisz

Dopływ z Bud
(Podlas)
(wody
pozostałe)

Malskówka
(wody
pozostałe)

Majchrówka
(wody
pozostałe)

– 1848 –

0+000

0+000

0+000

3+039

2+629

2+329

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

1

2

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722669

RW20001221888
9

Mrowla

Zawadka

Mrowla
(Czarna)

Zawadka

– 1849 –

19+156

2+443

23+700

4+732

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska

5

x

silne zarastanie
dna roślinnością
szczególnie w
okresach o
znikomym
przepywie,
uniknięcie
wypłycenia się
potoku i
osadzania
namułów

Poz. 4055

2

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

1

1

x

x

zagrożenie dla
stabilności
budowli

zagrożenie dla
stabilności
budowli

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218872

RW20001721892
9

Dopływ z Wiktorca

Tuszymka

Dopływ z
Wiktorca
(Kozi)

Tuszymka
(Tuszymka
Duża)

– 1850 –

0+000

3+147

5+918

32+435

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska

7

6

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
użytków rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
użytków rolnych

Poz. 4055

5

2

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

3

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721892
9

RW20001721892
9

Tuszymka

Tuszymka

Dopływ z
Ograniczek
(Bór) (wody
pozostałe)

Dopływ z
Przedbórza
(Tuszymka
Mała)

– 1851 –

0+000

0+000

3+450

4+401

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
użytków rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
użytków rolnych

Poz. 4055

1

1

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
użytków rolnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
użytków rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721892
9

RW20001721892
9

Tuszymka

Tuszymka

Dopływ z
Zagaci
Kamieńskich
(Wilcza)
(wody
pozostałe)

Dopływ z
Sadykierza
(Łazy)
(wody
pozostałe)

– 1852 –

0+000

0+000

1+550

2+100

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów - efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów - efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

Poz. 4055

1

1

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

1

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421889
9

PLRW200062188
74

RW20001421889
9

Brzeźnica od Dopł. z Łączek
Kucharskich do ujścia

Dopływ z Brzezówki

Brzeźnica od Dopł. z Łączek
Kucharskich do ujścia

Wielopolka

Dopływ z
Brzezówki
(Ropa) (wody
pozostałe)

Dopływ z
Brzyzny
(wody
pozostałe)

– 1853 –

12+373

0+000

0+000

42+400

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów - efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

Poz. 4055

2

4+800

2+840

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dnaefekt utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

3

x

roślinność
hamuje przepływ
wód
zmniejszając
pole przekroju
poprzecznego
cieku poprzez
zarastanie dna efekt
utrzymanie
parametrów
przekroju
poprzecznego
koryta

1

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

6

1

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

10

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421889
9

RW20001421889
9

RW20001421889
9

Brzeźnica od Dopł. z Łączek
Kucharskich do ujścia

Brzeźnica od Dopł. z Łączek
Kucharskich do ujścia

Brzeźnica od Dopł. z Łączek
Kucharskich do ujścia

(Granice)
(wody
pozostałe)

Dział
(wody
pozostałe)

Dopływ w
Chechłach
(Bajkówka)
(wody
pozostałe)

– 1854 –

0+000

0+000

0+000

2+540

1+220

2+160

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

1

2

x

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

możliwość
powstawania
zatorów i
przetamowań
oraz zagrożenia
dla infrastruktury

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421889
9

RW20001221885
2

Brzeźnica od Dopł. z Łączek
Kucharskich do ujścia

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Dopływ ze
Stasiówki
(Kalitówka)
(wody
pozostałe)

Wielopolka

– 1855 –

0+000

42+400

4+000

59+816

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

30

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

4

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221885
2

RW20001221885
2

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Dopływ z
Łączek
Kucharskich
(Rzeczyna)
(wody
pozostałe)

m.
Niedźwiada,
dz. 5208
(wody
pozostałe)

– 1856 –

0+000

0+000

Poz. 4055

4+749

1+450

x

x

roślinność
trawiasta hamuje
swobodny
przepływ wód i
powoduje
podtopienia
przyległych
terenów - efekt
utrzymanie
korzystnych
warunków dla
użytkowania
rolniczego na
sasiadującym
terenie

1

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

3

1

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221885
2

RW20001221885
2

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Niedźwiadka

Dopływ z
Rzek
(Możybób)
(wody
pozostałe)

– 1857 –

0+000

0+000

7+556

4+010

x

silny porost skarp
oraz częściowo
dna roslinnością
typową dla
środowisk silnie
nawodnionych
poprawienie
zadarnienia skarp
skutkujące
mniejszą
podatnościa na
osuwiska

2

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

5

2

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

4

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221885
2

RW20001221885
2

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Osina
(wody
pozostałe)

Broniszowian
ka
(wody
pozostałe)

– 1858 –

0+000

0+000

1+500

4+000

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód, utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

1

2

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221885
2

RW20001221885
2

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Zapolanka
(wody
pozostałe)

Malanka

– 1859 –

0+000

0+000

4+700

6+092

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

4

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

1

3

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

zagrożenie dla
stabilności
budowli

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221885
2

RW20001221885
2

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

BrzezinkaDopływ z
Pogwizdowa
(Brzezinka)

Iwierna
(wody
pozostałe)

– 1860 –

0+000

0+000

12+145

6+600

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

2

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

2

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221885
2
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2

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Dopływ z
Sośnic
(Sośnice)
(wody
pozostałe)

Dopływ z
Bukowiny
(Bukowina)
(wody
pozostałe)

– 1861 –

0+000

0+000

3+700

3+250

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

2

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

1

2

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221885
2

RW20001221885
2

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Dopływ z
Baja (Baj)
(wody
pozostałe)

Podliwek
(Liwek)

– 1862 –

0+000

0+000

3+600

5+939

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

2

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

1

2

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221885
2

RW20001221885
2

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Dopływ z
Bucz
(Stachorówka
) (wody
pozostałe)

Dopływ z
Budzisza
(Nawsie)
(wody
pozostałe)

– 1863 –

0+000

0+000

3+450

3+700

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

2

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

1

1

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

RW20001221877
29

Rzeka

Rzeka

Budzisz

Zrzutowy

Pustyński

0+000

0+000

0+000

10+400

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (45% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

RW20001221877
29

Rzeka

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

1+632

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (45% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

RW20001221877
29

– 1864 –

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

6+450

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (45% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

30

5

15

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721746
9

RW20001721746
9

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

– 1865 –

Dąbrówka

Dziki

7+565

0+000

13+737

3+546

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

20

8

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721746
9

RW20001721892
9

Zgórska Rzeka

Tuszymka

– 1866 –

Śnieżka

Lignoza

3+598

0+000

6+742

4+051

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

10

5

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721891
2

RW20001721878
9

RW20001421889
9

Pastyrniak

Skodzierska

Brzeźnica od Dopł. z Łączek
Kucharskich do ujścia

Nagoszanka

Bobrowski

Wielopolka

– 1867 –

0+000

0+000

0+000

8+215

12+149

12+373

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

10

20

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

5

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

5

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221888
9

RW20001221888
9

Zawadka

Zawadka

Zawadka

Dopływ z
Przymiarek,
m. Paszczyna,
dz. 1525
Lubzina
(wody
pozostałe)

– 1868 –

0+000

0+000

15+476

3+700

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218729

RW20006218729

Potok Chotowski

Potok Chotowski

Chotowski

Machowski

– 1869 –

0+000

0+000

14+770

9+099

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

15

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

5

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000621869

RW2000621869

Dulcza

Dulcza

– 1870 –

Dulcza

Przymiarki
Dopływ spod
góry
Chrząszczówk
i m. Pilzno dz.
1531 (wody
pozostałe)

0+000

0+000

Poz. 4055

18+200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5+700

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000621869

RW2000621869

Dulcza

Dulcza

Rzeka
Zwiernicka
dz. 1137,
2459/5, /4, /3,
/2 m. Łęki
Dolne, dz 46
m. Zwiernik z
dopływami
(wody
pozostałe)

Średnia dz.
2106, m. Łęki
Górne, dz.2
m.Zwiernik z
dopływami
(wody
pozostałe)

– 1871 –

0+000

0+000

Poz. 4055

9+500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7+200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721876
9

RW20001721876
9

RW20001721876
9

Grabinka

Grabinka

Grabinka

– 1872 –

Grabinka

Wiewiórski

Wsiowa

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

22+130

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10+294

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8+888

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

5

20

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721876
9

RW20001721876
9

RW20001221854
9

Grabinka

Grabinka

Gogołówka

Przemes
(Jasionna)

Dopływ spod
Piasków
Jawornik m.
Czarna, dz. 57
m. Jawornik
Stary (wody
pozostałłe)

Gogołówka

– 1873 –

0+000

0+000

0+000

0+257

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

1

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+700

8+723

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

5

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221859
29

RW20001221859
29

RW20006218712
9

– 1874 –

Słotówka

Słotowski

0+000

8+700

Słotówka

Dopływ spod
Osin
dz. 706 m.
Słotowa,
Zagórze
(wody
pozostałe)

0+000

1+580

Dopływ z Lipin

Żabnik
dz. 657
m. Lipiny
(wody
pozostałe)

0+000

3+500

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

10

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001921877
1

RW20001521871
9

Dopływ z
Grabówki
Wisłoka od pot. Chotowskiego do
dz. 41
Rzeki
m. Podgrodzie
(wody
pozostałe)

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Dębrna m.
Brzostek,
Nawsie
Brzosteckie
(wody
pozostałe)

– 1875 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+100

5+100

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221853
69

RW20001221853
69

RW20001221855
2

Dębówka

Dębówka

Słony

– 1876 –

Biedoszyce
dz.858/1,
849/1 m.
Dębowa
(wody
pozostałe)

Nowiny
dz.850 m.
Dębowa
(wody
pozostałe)

Słony

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

2+500

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

2+300

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

8+329

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku

5

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221858
9

RW20001221858
9

RW20001221856
9

Jodłówka

Jodłówka

Kamienica

Dopływ spod
Wisowej m.
Jodłowa
(wody
pozostałe)

dz. 4912,
m. Jodłowa
(wody
pozostałe)

Dopływ z
Gębiczyny dz.
295 m.
Siedliska
Bogusz
(wody
pozostałe)

– 1877 –

0+000

0+000

0+000

3+000

2+500

3+200

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722718
9

RW20001622692

Błotnia

Leszczynka

– 1878 –

Błotnia

Grodziszczan
ka

0+000

0+000

17+561

16+667

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

5

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Zmysłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722732

Jagódka

– 1879 –

Jagoda

0+000

9+118

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

RW20001722789
9

Rudnia

Groble (Kanał
A)

3+638

8+748

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

RW2000172276

Kłysz

Kłyż

4+007

13+509

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

RW20001722712
9

Lubinka

Lubinka

Lubinka

Lubinka

0+000

0+000

17+138

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

RW20001722712
9

– 1880 –

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

17+138

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

3

1

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722729

RW20001722748

Złota I

Żyłka

Luchówka

Łowisko

– 1881 –

0+000

0+000

0+330

12+569

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722736

RW20001722789
9

RW20001722714

Malinianka

Rudnia

Dopł. spod Chałupek
Dębniańskich

– 1882 –

Malinianka

Niedźwiedź

Przyrwa

0+000

6+239

0+000

13+147

9+646

9+581

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

3

2

4

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Zmysłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722746
9

RW20001922749
9

Tartakówka

Trzebośnica od Krzywego do
ujścia

– 1883 –

Tarlaka

Trzebośnica

0+000

0+000

16+202

37+024

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722744
9

RW20001722734
9

Trzebośnica do Krzywego

Złota II

– 1884 –

Trzebośnica

Złota

0+000

0+000

37+024

15+142

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

1

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722729

RW20001722734
9

Złota I

Złota II

– 1885 –

Złota Rzeka

Z-1

0+000

0+000

18+086

7+195

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

3

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1886 –

Poz. 4055

RW20001722675
49

Młynówka

Fabryczny

0+000

7+419

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

RW20001722674
9

Stary Wisłok

Glemieniec

0+000

6+682

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

RW20001622678
9

Kosinka

Graniczny

0+000

10+363

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

RW20001222685
6

Mleczka do Łopuszki

Husówka

3+051

10+978

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622678
9

RW20001622676
9

RW20001722744
9

Kosinka

Sawa

Trzebośnica do Krzywego

– 1887 –

Kosinka

Kraczkowski

Krzywy

0+000

0+000

0+000

12+721

8+650

7+480

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

3

1

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1888 –

Poz. 4055

RW20001622686
9

Markówka

Markówka

9+452

17+344

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

RW20001622675
6

Mikośka

Mikośka

0+000

9+321

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

3

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

4

RW20001722675
49

Młynówka

Młynówka

0+000

10+081

RW20001922673
9

Wisłok od Zb. Rzeszów do
Starego Wisłoka

Pogwizdówka

0+000

5+837

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622676
9

RW20001622676
9

Sawa

Sawa

– 1889 –

Pustka

Sawa

0+000

0+000

Poz. 4055

2+023

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

24+361

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722744
9

RW20001722677
29

Trzebośnica do Krzywego

Żołynianka

Medynka

Żołynianka

– 1890 –

37+024

0+000

40+880

10+790

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

1

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Zmysłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722789
9

RW20001722789
9

Rudnia

Rudnia

– 1891 –

Jeżówka
(Głęboka)

Rudnia

11+289

16+172

17+403

22+845

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722672
9

RW20001722744
9

Świerkowiec

Trzebośnica do Krzywego

Świerkowiec

Trzybnik

– 1892 –

10+345

0+000

19+016

8+404

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4

1

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721982
9

RW20001222357
2

Łęg do Turka

Kamieniec

– 1893 –

Turka

Kamionka
(Kamieniec)

9+258

0+000

17+059

12+840

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622512

Zalesie do granicy państwa

Żurawica

Malinowski
Potok
(Malinowski)

Zalesie

Żurawianka

0+000

0+000

0+000

14+750

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

9

11+290

9+300

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

8

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (52% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

RW20006224581

Potok Malinowski

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (52% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach
JCW)

RW20006224969

– 1894 –

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

8

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7

9

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622532
9

RW20001622532
9

RW20001622688
49

Rada

Rada

Jodłówka

– 1895 –

Rada

Olszyna

Jodłówka

0+000

0+000

0+000

27+700

15+960

15+800

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

25

15

4

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

35

8

4

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

14

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

9

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622688
49

RW20001722526
9

RW20001722526
9

– 1896 –

Jodłówka

Wólka
(Świebodna)
(wody
pozostałe)

0+000

5+980

Kanał Bucowski wraz z Kanałem
Ulgi

Kanał
Bucowski - od
granicy
państwa

0+000

12+510

Kanał Bucowski wraz z Kanałem
Ulgi

Kanał Ulgi

0+000

13+400

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

35

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

40

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

35

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

7

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722526
9

Kanał Bucowski wraz z Kanałem
Ulgi

Krzywula od granicy
państwa

– 1897 –

0+000

8+400

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

25

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

25

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

RW20001222355
8

Cygański Potok

Rzeka
(Cygański)

0+000

10+250

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

16

RW20001922529
9

Wisznia

Wisznia - od
granicy
państwa

0+000

15+020

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

18

RW20001622523
29

Kowaliki od granicy państwa

Kowaliki - od
granicy
państwa

0+000

1+960

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

18

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622529
2

RW20001722554

RW20001622552
9

Potok Nienowicki

Potok Motwica

Łęg Rokietnicki

Nienowicki

Mutwica
(Motwica)

Łęg
Rokietnicki

– 1898 –

0+000

0+000

0+000

6+940

17+840

32+150

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

17

35

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

9

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

5

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

25

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

14

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622552
9

RW20001622552
9

RW20006224989

Łęg Rokietnicki

Łęg Rokietnicki

Bonie

Dopływ w
Rudołowicach
(Rudołowski)

Kanał Ulgi od
Łęgu

Bonie (Jawor)

– 1899 –

0+000

0+000

0+000

4+600

1+610

10+800

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

18

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

25

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001522399
9

San od Olszanki do Wiaru

– 1900 –

Kurcianka
(Ostrów)

0+000

Poz. 4055

4+600

x

RW20001522399
9

San od Olszanki do Wiaru

Dopływ w
Korytnikach
(Korytniki)

0+000

4+900

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

3

RW2000922499

Wiar od granicy państwa do
ujścia

Sielec

0+000

2+200

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

7

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

5

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001522379

RW20001522379

San od Tyrawki do Olszanki

San od Tyrawki do Olszanki

Czerwony
Potoczek
(Czerwony)

Kreca
(Zalasek)

– 1901 –

0+000

0+000

5+400

5+100

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

4

14

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

10

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622513
2

RW20001222685
6

Huczki

Mleczka do Łopuszki

Huczki
(Krównicki)

Mleczka
(Mleczka
Kańczudzka)

– 1902 –

0+000

25+400

10+820

45+356

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

20

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

10

12

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222685
6

RW20001222685
6

Mleczka do Łopuszki

Mleczka do Łopuszki

Dopływ z
Pasterników
dz. nr ewid.
1732 (wody
pozostałe)

Husówka

– 1903 –

0+000

0+000

2+600

3+051

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

3

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1904 –

RW20001922689
9

Mleczka od Łopuszki do ujścia z
Mleczką Wschodnią od Węgierki

Mleczka
(Mleczka
Kańczudzka)

0+000

25+400

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

12

RW20001922689
9

Mleczka od Łopuszki do ujścia z
Mleczką Wschodnią od Węgierki

Mleczka
Wschodnia
(Mleczka
Zarzecka)

0+000

17+300

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

30

RW20001622688
29

Mleczka Wschodnia do Węgierki

Mleczka
Wschodnia
(Mleczka
Zarzecka)

17+300

33+800

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

18

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

20

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622688
29

RW20001622686
9

RW20001622689
29

Mleczka Wschodnia do Węgierki

Markówka

Nowosiółka

Węgierka

Markówka

Nowosiółka

– 1905 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

11+400

9+452

9+863

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

6

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

14

7

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

3

RW20001622689
4

Mirociński

Mirociński

0+000

12+740

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

RW20001622689
8

Strzyganka

Strzyganka

0+000

11+280

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

16

8

Poz. 4055

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (64% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

– 1906 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (64% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

9

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

11

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1907 –

Poz. 4055

RW20001722574
9

Przykopa

Przykopa

0+000

19+500

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

30

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

21

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2,5

RW20001622688
8

Pantalówka

Rączyna
(Pantalówka)

0+000

14+300

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

17

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

20

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2,5

RW20001722589

Lubienia

Lubienia
(Lubenia)

0+000

20+000

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

25

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

RW20001722589

RW20001722712
9

Lubienia

Lubinka

– 1908 –

Zagorelnia
(Pawłowa)

Lubinka

0+000

9+187

9+200

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

15+104

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

18

9

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

15

5

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722729

RW20001722576

Złota I

Czerniawa

Złota (Złota
Rzeka)

Czerniawa
(Czerniawka)
(wody
pozostałe)

– 1909 –

30+450

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

34+811

6+990

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722567
69

RW20001922569
9

RW20001722567
8

Bachorka

Lubaczówka od Łukawca do
ujścia

Starycz

Bachorka

Lubaczówka

Starycz dz. nr
ewid. 367
(wody
pozostałe)

– 1910 –

0+000

0+000

0+000

3+190

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

6

35+576

13+800

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

8

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

22

14

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722568
9

RW20001722568
9

RW20001722568
9

Radawka

Radawka

Radawka

Radawka

Bechy (Pech)

Ruczkałka dz. nr ewid.
1338 obr.
Mołodycz
(wody
pozostałe)

– 1911 –

0+000

0+000

0+000

17+500

9+094

4+770

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

8

10

12

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

14

14

9

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów rolnych
przyległych do
koryta cieku

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722558
9

RW20001722572
9

RW20001722572
9

Wyrwa

Szewnia

Szewnia

Wyrwa
(Olchowiec)

Szewnia
(Szewnia Miłka)

Dopływ spod
Sitnik
(Tywonia)
(wody
pozostałe)

– 1912 –

0+000

0+000

0+000

16+400

21+940

6+475

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

22

23

5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

20

33

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1913 –

RW20001722557
4

Starorzecze Szkła

Szkło (stare
koryto)
(Starorzecze
Szkła)

0+000

3+000

RW20001922549
9

Szkło od granicy państwa do
ujścia

(Starorzecze
Szkła)

0+000

40+160

RW20001622545
29

Jaworowski

Jaworowski
(Stawisko - od
granicy
państwa)

0+000

6+155

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

6

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

6

12

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

4

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

10

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622524
9

RW20001222355
6

RW20009224571

Młynówka

Laskowska Rzeka

Wiar od Sopotnika do granicy
państwa

– 1914 –

Młynówka
(Kołomiejski)

Laskowska
Rzeka
(Dąbrowa)

Huwniki

0+000

0+000

0+000

12+200

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

8

9+600

3+600

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

10

5

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

5

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20009224571

RW20009224571

Wiar od Sopotnika do granicy
państwa

Wiar od Sopotnika do granicy
państwa

Dopływ spod
Hip
(Sólca)

Dopływ z
Pacławia
(Nowe Sady)

– 1915 –

0+000

0+000

2+577

4+300

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

5

5

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222369
9

RW20001222369
9

Stupnica

Stupnica

bez nazwy dz. nr ewid.
417 obr.
Stara Bircza
(woda
pozostała)

bez nazwy dz. nr ewid.
264 obr.
Stara Bircza
(woda
pozostała)

– 1916 –

0+000

0+000

0+650

0+530

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

5

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych
przyległych do
koryta cieku

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000922499

RW2000192259

RW20001722572
9

Wiar od granicy państwa do
ujścia

San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka

Szewnia

Dopływ z
Malhowic
(wody
pozostałe)

Kanał PI

Kanał PI

– 1917 –

0+000

0+000

1+570

4+416

1+570

3+530

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

10

10

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

10

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000192259

RW20001722572
9

RW20001922569
9

San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka

Szewnia

Lubaczówka od Łukawca do
ujścia

Kanał PII

Kanał PII

Lubaczówka

– 1918 –

0+000

3+600

35+576

3+600

5+020

49+292

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

9

8

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

10

8

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
przyległych do
koryta cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001922565
9

RW20001722567
69

RW20001622566

Lubaczówka od granicy państwa
z Sołotwą od Glinianki do
Łukawca

Bachorka

Łukawiec

Lubaczówka

Bachorka

Łukawiec

– 1919 –

49+292

3+190

0+000

76+294

14+342

9+796

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

5

10

6

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

6

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
przyległych do
koryta cieku

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

0,3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
przyległych do
koryta cieku

0,5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622565
29

RW20001922565
9

Przerwa

Lubaczówka od granicy państwa
z Sołotwą od Glinianki do
Łukawca

– 1920 –

Przerwa

Sołotwa

0+000

0+000

18+084

14+850

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

6

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

2

2

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

0,5

1,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
przyległych do
koryta cieku

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622564
69

Sołotwa do Glinianki

– 1921 –

Sołotwa

14+850

23+412

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałanie
spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
przyległych do
koryta cieku

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH180017 w
obrębie siedliska oraz
bezpośredniego
otoczenia należy
zaniechać prac cieku
Sołotowa 16-21km z
wyjątkiem cięć
sanitarnych i
usuwania gatunków
obcych ekologicznie;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i
zwierząt.należy
powstrzymać się od
prowadzenia prac w
obrębie siedliska lub
prowadzić je z
zachowaniem areału,
struktury oraz składu
gatunkowego; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622564
89

RW20001622564
69

Świdnica

Sołotwa do Glinianki

Świdnica

Papiernia

– 1922 –

0+000

0+000

15+998

13+183

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

25

8

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

7

2

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH180017 w
obrębie siedliska oraz
bezpośredniego
otoczenia należy
zaniechać prac cieku
Świdnica 13-19,5km
z wyjątkiem cięć
sanitarnych i
usuwania gatunków
obcych ekologicznie;
przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i
zwierząt.należy
powstrzymać się od
prowadzenia prac w
obrębie siedliska lub
prowadzić je z
zachowaniem areału,
struktury oraz składu
gatunkowego; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622564
69

Sołotwa do Glinianki

– 1923 –

RadrużBaszenka

0+000

4+377

RW20001922565
9

Lubaczówka od granicy państwa
z Sołotwą od Glinianki do
Łukawca

Ciek A

0+000

4+456

RW20001622562
9

Zamiło z Czerteżem

Zamiła

0+000

6+885

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

1

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

1

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001922835

RW20001922825

RW20001622823
2

Tanew od Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

Wirowa od Kaflewy do
Łówczanki

Wirowa do Kaflewy

– 1924 –

Wirowa

Wirowa

Wirowa

8+320

12+704

18+500

12+704

18+500

36+902

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

15

15

15

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

7

8

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód

8

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20007228169

RW20001722827
49

Tanew do Łosinieckiego Potoku

Paucza

– 1925 –

Krwawica

Paucza

0+000

0+000

2+716

14+650

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

6

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

2

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego oraz
Krasnobrodzkiego
Parku
Krajobrazowego, a
także Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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RW20001722827
29

RW20001722827
29

RW20001722826
9

Różaniec

Różaniec

Łówczanka

– 1926 –

Różaniec

Lubówka

Łówcza

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

12+398

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

17+910

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

14+987

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

5

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód , działanie sieci
drenarskiej

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722826
9

RW20001622824
9

Łówczanka

Brusienka

– 1927 –

Buszcza

Brusienka

0+000

0+000

17+216

23+185

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

8

25

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

2

9

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód , działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego spływu
wód , działanie sieci
drenarskiej

1

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH180017 w
obrębie siedliska oraz
bezpośredniego
otoczenia należy
zaniechać prac na
cieku Brusienka 16,517,5 km oraz 2223,185 km z
wyjątkiem cięć
sanitarnych i
usuwania gatunków
obcych
ekologicznie;należy
powstrzymać się od
prowadzenia prac w
obrębie siedliska lub
prowadzić je z
zachowaniem areału,
struktury oraz składu
gatunkowego; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt.
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RW20001622824
9

RW20001622823
2

RW20001622823
2

Brusienka

Wirowa do Kaflewy

Wirowa do Kaflewy

– 1928 –

Niemstówka

Kanał P

Parchówka

0+000

0+000

0+000

6+355

7+213

9+192

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

10

12

20

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód , działanie sieci
drenarskiej

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
Południoworoztocza
ńskiego Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód , działanie sieci
drenarskiej

2
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RW20001622823
2

RW20001722549
6

RW20001622546

Wirowa do Kaflewy

Potok Laszkowski

Grodzisko

Jasienica

Laszkowski

Grodzisko

– 1929 –

0+000

0+000

0+000

8+599

13+390

11+233

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

15

32

12

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

Poz. 4055

3

16

15

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód , działanie sieci
drenarskiej

3

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód , działanie sieci
drenarskiej

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód , działanie sieci
drenarskiej

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001622544
9

RW20001622565
29

RW20001922565
9

Łazanka

Przerwa

Lubaczówka od granicy państwa
z Sołotwą od Glinianki do
Łukawca

– 1930 –

Łazanka

Ciek Oleszyce
(wody
pozostałe)

Ciek Młodów
(wody
pozostałe)

0+000

0+000

0+000

11+652

4+952

3+723

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

15

2,5

3

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

13

1

1

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód , działanie sieci
drenarskiej

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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RW20001622543
21

RW20001922565
9

RW20001422649
9

Dopływ spod Wielkich Oczu do
granicy państwa

Lubaczówka od granicy państwa
z Sołotwą od Glinianki do
Łukawca

Stobnica od Łądzierza do ujścia

Ciek Robak
(wody
pozostałe)

Ciek
Zawadówka
(wody
pozostałe)

Stobnica

– 1931 –

0+000

0+000

18+471

Poz. 4055

3+946

3+345

26+904

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

16,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

3,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

4,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422649
9

RW20001222646
9

Stobnica od Łądzierza do ujścia

Golcówka

"ciek
pozostały" dz.
o nr ew. 920,
279 m.
Domaradz
gm.
Domaradz,
2606, 2762/2,
w m. Lutcza
gm. Niebylec
- Kobyle

Golcówka

– 1932 –

0+000

0+000

4+666

10+604

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

5,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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RW20001222645
29

RW20001222644

Rosielna

Stobnica do Łądzierza

Rosielna

Stobnica do
Łądzierza

– 1933 –

0+000

26+904

11+232

46+944

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

7,00

80,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

3,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

4,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

35,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Łądzierz
(Drożdżalows
ki)

– 1934 –

0+000

8+110

x

Dopływ z
Orzechówki
RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

0+000
(Orzechowski
)

7+031

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4,00

1,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

1,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

2,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222644

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Stobnica do Łądzierza

Pietrykówka
(Sietnica)

"ciek
pozostały" dz.
nr 2477/11,
2477/12,
1773, 1860 w
m. Brzozów
(Fugas )

– 1935 –

0+000

0+000

9+959

3+851

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

20,00

2,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

4,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222644

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Stobnica do Łądzierza

– 1936 –

Leluta

Niebocki
potok
(Grabówka)

0+000

0+000

7+476

8+935

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

15,00

9,00

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

2,00

1,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

2,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222629

RW20001222629

RW20001222619
8

Morwawa

Morwawa

Malinówka

Morwawa
(Tabor)

Klimkówka
(Morwawa)

Malinówka
(Jabłonka)

– 1937 –

1+832

0+000

0+000

7+768

x

0+692

6+885

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

7,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

2,00

x

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

2,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422633
37

RW20001222619
4

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Rudzinka

Dopływ w
Haczowie
(Trześniówka)

Nowa
Rudzinka

– 1938 –

0+000

1+784

4+800

2+381

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

6,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

2,00

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222619
4

RW20001422633
37

Rudzinka

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

– 1939 –

Hrabeń

Młynówka

0+000

0+000

4+109

1+847

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

7,00

5,00

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
rolniczych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
rolniczych

3,00

6,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222619
29

RW20001222619
29

RW20001222619
29

Zmienniczka

Zmienniczka

Zmienniczka

– 1940 –

Zmienniczka

Marciszewski

Górki

0+000

0+000

0+000

12+090

3+373

4+533

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

45,00

4,00

10,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

3,00

1,00

7,00

Poz. 4055

x

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2,00

1,00

1,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

2,00

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222618
99

RW20001222618
99

RW20001222618
99

Pielnica

Pielnica

Pielnica

– 1941 –

Pielnica

Garłowiec

Kurowy

0+000

0+000

0+000

29+000

3+065

3+377

x

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

40,00

7,00

7,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
rolniczych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
rolniczych

5,00

8,00

7,00

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej koryta
cieku, zapobieganiu
powstawania
zatorów z
powalonych drzew,
ochrona przed
zalewaniem
terenów przyległych
do koryt

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

3,00

1,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

8,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222618
99

RW20001222618
99

RW20001222618
99

Pielnica

Pielnica

Pielnica

Głęboki potok
(Głęboki)

Rów
Garłowiec dz.
nr ew. 1162 w
m. Posada
Jaćmierska

Graniczny dz.
nr ew. 1207, 1
w m. Zarszyn
i dz. nr ew.
2837/1 w m.
Besko

– 1942 –

0+000

0+000

0+000

5+247

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

6,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

1,00

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+500

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+200

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222618
99

RW20001222618
99

RW20001222618
99

Pielnica

Pielnica

Pielnica

Zawisłocze
dz. nr ew.
1210 w m.
Posada
Jaćmierska i
dz. nr ew. 27
w m. Zarszyn

Siedliska
(Siedliczka
Płn.)

Siedliszczka
(Siedliczka
Płd.)

– 1943 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+300

7+247

3+044

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

16,00

7,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
rolniczych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
rolniczych

8,00

4,00

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222618
99

RW20001222329

Pielnica

Sanoczek

– 1944 –

Smoleń
Wielki

Różowy
(Rossawa)

0+000

0+000

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+400

7+076

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

15,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

1,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

2,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

2,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222329

RW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

"ciek
pozostały" dz.
o nr ew. 240
w m. Jurowce
- Popiele

"ciek
pozostały" dz.
o nr ew. 13 w
m.
Kostarowce Mątwica

– 1945 –

0+000

0+000

2+411

2+821

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222329

RW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

"ciek
pozostały" dz.
o nr ew. 138
w m.
Sanoczek

Sołotwina
(Miaszowski)

– 1946 –

0+000

0+000

3+702

6+802

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2,00

12,00

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

1,00

1,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222329

RW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

"ciek
pozostały" dz.
o nr ew. 535,
11/1 w m.
Pobiedno gm.
Bukowsko

"ciek
pozostały" dz.
o nr ew. 1123
w m.
Bukowsko
gm.
Bukowsko

– 1947 –

0+000

0+000

1+089

1+604

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód dla
produkcji rolnej,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych

1,00

1,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222318
9

RW20001522331
9

Płowiecki

San od zb. Myczkowce do
Tyrawki

"ciek
pozostały" dz.
nr ew. 1482,
1562/2,
1130/1,
2182/7,
1130/2,
1130/15,
1130/16,
1130/19,
1130/20,
1130/21 w m.
Sanok Dworzysko

"ciek
pozostały" dz.
o nr ew. 210
w m. Załuż
gm. Sanok

– 1948 –

0+000

0+000

3+755

1+044

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

8,00

1,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222332
99

RW20001422299

Tyrawka

Osława od Rzepedki do ujścia

"ciek
pozostały" dz.
o nr ew. 1152
w m. Tyrawa
Wołoska gm.
Tyrawa
Wołoska

"ciek
pozostały" dz.
o nr ew. 2991
w m. Czaszyn
gm. Zagórz

– 1949 –

0+000

0+000

3+114

1+899

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1,00

1,00

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
rolniczych,
zapewnienie
swobodnego spływu
wód

1,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

1,00

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222633
2

RW20001221846
9

RW20001221846
9

RW20001221846
9

Marcinek

Chlebianka

wg MPHP
Marcinek
(Marcinek)

wg MPHP
Chlebianka
(Chlebianka)

Chlebianka

wg MPHP
Dopływ z
Leśniówki
(Czarne
Błoto)

Chlebianka

wg MPHP
Dopływ z
Nienaszowa,
bez nazwy
(bez nazwy
dz. 266, 533
m. Poraj )
(wody
pozostałe)

– 1950 –

0+000

0+000

0+000

0+000

10+522

14+396

10+066

2+267

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

10

10

8

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

4

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221846
9

RW20001221846
9

RW20001221845
89

RW20001222632
9

Chlebianka

wg MPHP
Dopływ z
Nienaszowa
(bez nazwy
dz. 416, 358
m. Poraj )
(wody
pozostałe)

Chlebianka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 282,
m. Poraj )
(wody
pozostałe)

Bóbrka

Lubatówka

wg MPHP
Bóbrka
(Boberka )

wg MPHP
Lubatówka
(Lubatówka)

– 1951 –

0+000

0+000

0+000

0+000

1+212

0+695

8+480

28+795

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

20

5

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

2,5

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

ze względu na
obecność obszaru
PLH 180014 na
cieku Lubatówka 728,795 km działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO; należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1952 –

Poz. 4055
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

RW20001222632
9

RW20001222632
9

Lubatówka

Lubatówka

wg MPHP
Olszyny
(Badoń)

wg MPHP
Iwoniczanka
(Iwoniczanka)

0+000

0+000

8+457

13+918

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

20

10

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

2,5

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222632
9

RW20001222632
9

RW20001222632
9

Lubatówka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy,
dz. 3261,
m. Lubatowa)
(wody
pozostałe)

Lubatówka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy,
dz.
1827,1828/1,1
828/2 m.
Lubatówka,
dz. 1872/1,
1872/2,
m. Jasionka,
dz. 3869,
m. Lubatowa)
(wody
pozostałe)

Lubatówka

bez nazwy dz.
6580, m.
Lubatowa
(wody
pozostałe)

– 1953 –

0+000

0+000

0+000

1+050

1+780

0+830

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222632
9

RW20001222632
9

Lubatówka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 5370, m.
Lubatowa)
(wody
pozostałe)

Lubatówka

wg MPHP
Dopływ spod
Winiarskiej
Góry
(bez nazwy
dz. 1484/2, m.
Lubatówka)
(wody
pozostałe)

– 1954 –

0+000

0+000

0+260

0+382

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

0,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222629

RW20001222629

Morwawa

Morwawa

wg MPHP
Morwawa,
Rudawa, bez
nazwy
(Tabor)

wg MPHP
Morwawa,
Rudawa, bez
nazwy
(Tabor)

– 1955 –

0+000

7+768

1+832

29+057

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

30

30

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

10

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

5

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na
obecność obszaru
PLH180016 prace na
cieku Morwawa 2324 km należy
przeprowadzać z
utrzymaniem
zawartości i ciągłości
pasów roślinności
drzewiastej i
krzewiastej; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych
należy uwzględnić
przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt Ze
względu na obszar
PLH180014 na cieku
Morwawa 27,5-28,5
km działania
utrzymaniowe
ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku
konieczności
zabezpieczenia
terenów
zabudowanych,
mostów, dróg, itp., a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne oraz
życie i mienie ludzkie
lub w celu likwidacji
szkód
powodziowych, z
zachowaniem
uwarunkowań
prowadzenia prac
zgodnie z zapisami
PZO, należy
ograniczyć
prowadzenie prac
mogących ingerować

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1956 –

Poz. 4055
w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe
do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów,
dróg i innej
infrastruktury
technicznej oraz
terenów
zabudowanych, a
także sytuacji, gdy
zagrożone jest
bezpieczeństwo
powszechne lub
konieczna jest
ochrona życia lub
mienia; konieczność
uwzględnienia
potrzeby utrzymania
naturalnego
charakteru rzeki;
należy powstrzymać
się od działań
wpływających w
sposób negatywny na
gatunek będący
przedmiotem ochrony

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP
Morwawa
(Tabor II
dz. 670, 692,
m. Królik
Polski,
dz.
29,38,66,48
m. Królik
Wołoski)

0+000

2+811

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

2,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222629

RW20001222629

RW20001222629

Morwawa

Morwawa

Morwawa

wg MPHP
Klimkówka
(Morwawa )

wg MPHP bez
nazwy
(Kompacha 1)

wg MPHP
Średnia,
Dopływ spod
Głębokiego,
bez nazwy
(Raczta)

– 1957 –

0+692

0+000

0+000

14+502

4+383

8+052

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

15

10

10

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

5

1

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222629

RW20001222629

RW20001222619
4

Morwawa

wg MPHP
Średnia
(Bartoszów)

Morwawa

wg MPHP
Kościółkowa
Woda
(Kościółkowa
Rzeka
m.
Klimkówka)
(wody
pozostałe)

Rudzinka

wg MPHP
Rudzinka, bez
nazwy
(Nowa
Rudzinka)

– 1958 –

0+000

0+000

0+000

3+327

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

10

2+050

6+752

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

25

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222633
36

RW20001222633
36

RW20001222633
4

Bierska

Bierska

Bajdowianka

wg MPHP
Bierska
(Bierska)

wg MPHP bez
nazwy
(Czarny Potok
m. Odrzykoń )
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Bajdowianka
(Młynówka
(Przybówka))

– 1959 –

0+000

0+000

0+000

5+089

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

10

3+732

6+044

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

15

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

2

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014226
399

RW20001222633
4

RW20001222633
4

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

wg MPHP
Nieplanka
(Nieplanka
m.
Przybówka)
(wody
pozostałe)

Bajdowianka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz.841/2,
m.
Przybówka,
dz. nr 200,202
m.
Wojaszówka)
(wody
pozostałe)

Bajdowianka

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz.845,
m.
Przybówka)
(wody
pozostałe)

– 1960 –

0+000

0+000

0+000

2+117

0+341

0+930

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222631
49

RW20001222631
49

RW20001222631
49

Ślączka

wg MPHP
Ślączka,
Dopływ z
Korzenicy,
bez nazwy
(Śmierdziączk
a)

Ślączka

wg MPHP
Dopływ z
Wytrząski,
bez nazwy
(Flusy
(Ślączka))

Ślączka

wg MPHP
Ślączka
(Olszyny
część. cz.
1586 Krosno,
dz. 2652,
2509/1,
2509/2,
m. Korczyna,
dz.617,
m.
Kombornia)
(wody
pozostałe)

– 1961 –

0+000

0+000

0+000

8+587

4+359

5+790

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

15

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

3

1

2,5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218472
9

RW20001222633
8

RW20001222638
9

Szebnianka

Merla

Kopytko

wg MPHP
Szebnianka
(Szebnianka)

wg MPHP
Merla
(Rzepniczank
a)

wg MPHP
Kopytko
(Kopytko
(Wysoka))

– 1962 –

0+000

0+000

12+624

2+522

8+948

24+184

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku

10

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

4

4

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222648
9

RW20001422633
37

Krościenka

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

wg MPHP
Krościenka
(Krościenka)

wg MPHP
Czarny Potok
(Średni
dz. 143,
m. Odrzykoń)
(wody
pozostałe)

– 1963 –

2+451

0+000

8+314

3+840

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

4

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422633
37

RW20001422633
37

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

wg MPHP
Małka
(Małka
dz. 1380,
m. Odrzykoń,
dz. 333, m.
Krosno)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Marzec
(Marzec
m. Krosno)
(wody
pozostałe)

– 1964 –

0+000

0+000

3+540

1+487

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422633
37

RW20001422633
37

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

wg MPHP bez
nazwy
(Ropa
dz. 60,
m. Odrzykoń,
dz. 246
m. Potok)
(wody
pozostałe)

Wisłok od Zb. Besko do
Czarnego Potoku

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 5381.
4871,
m.
Krościenko
Wyżne,
dz. 810,
m. Iskrzynia,
Krościenko
Wyżne)
(wody
pozostałe)

– 1965 –

0+000

0+000

3+807

3+125

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421845
99

RW20001421845
99

RW20001421845
99

Jasiołka od Panny do Chlebianki

Jasiołka od Panny do Chlebianki

Jasiołka od Panny do Chlebianki

wg MPHP
Dopływ z
Frankowej
(bez nazwy,
dz. 607,
m. Zboiska)
(wody
pozostałe)

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 31,
m. Równe,
dz. 165,
m.Wietrzno)
(wody
pozostałe)

wg MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 407, 2612,
m. Równe)
(wody
pozostałe)

– 1966 –

0+000

0+000

0+000

1+603

2+315

1+585

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1,5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Jaśliskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221845
49

RW20001222631
2

RW20001422639
9

Jasionka

wh MPHP bez
nazwy
(bez nazwy
dz. 1935,
m. Jasionka)
(wody
pozostałe)

Przecznica

wg MPHP
Przecznica
(Przecznica
dz. 3673,
m.
Krościenko
Wyżne, dz.
362/12,737/4,
m.
Targowiska)
(wody
pozostałe)

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

wg MPHP bez
nazwy
(Kamionka
dz. 794/2,
m. Łączki
Jagiellońskie)
(wody
pozostałe)

– 1967 –

0+000

0+000

0+000

1+140

6+450

2+000

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

1,5

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

2

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221829
2

RW20001221829
2

RW20001221846
9

Młynówka

Młynówka

Chlebianka

wg MPHP Młynówka

wg MPHP
"bez nazwy"(
dz. 321 m.
Bączal Dolny)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Chlebianka

– 1968 –

0+000

0+000

14+396

11+396

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

10

2+304

20+398

Poz. 4055

x

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

6

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

4

3

4

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

5

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221828
99

RW20001221828
99

RW20001221828
99

Olszynka

Olszynka

Olszynka

wg MPHP
Olszynka

wg MPHP
Czermianka

wg MPHP
Jabłonka(wod
y pozostałe,
dz. nr 489 m.
Jabłonica)

– 1969 –

0+000

0+000

0+000

11+406

2+253

2+960

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

8

2

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

3

1

3

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

5

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221828
99

RW20001421829
9

RW20006218472
9

Olszynka

Ropa od Sitniczanki do ujścia

Szebnianka

wg MPHP
"Dopływ
z Lisowa" dz.
334 m.
Siepietnica,Li
sów

wg MPHP
Kunowski

wg MPHP
Szebnianka

– 1970 –

0+000

0+000

2+522

3+500

2+728

6+477

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

5

7

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

1

3

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

3

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218
2949

RW20001221829
43

RW20001221829
49

Bednarka od dopł. z Pogorzyny
do ujścia

Bednarka do dopł. z Pogorzyny
(bez dopł. z Pogorzyny)

Bednarka od dopł. z Pogorzyny
do ujścia

/wg MPHP
"Dopływ spod
Bednarskich"/
Dębinka

wg MPHP
Dąbrówka
/ciek
"pozostały dz.
nr 1263 w m.
Duląbka/

– 1971 –

0+000

0+000

wg
MPHP"Dopły
w spod Łysej
0+0000
Góry" , dz. nr
ewid. 88 w m.
Pagórek,

3+741

2+000

1+320

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

3

2

Poz. 4055

x

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

2

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221829
43

RW20001221829
43

Bednarka do dopł. z Pogorzyny
(bez dopł. z Pogorzyny)

Bednarka do dopł. z Pogorzyny
(bez dopł. z Pogorzyny)

/wg MPHP
"Dopływ spod
Góry
Cieklinka /dz.
nr 37
w m. Dzielec ,
Cieklin/
Pałuszka

wg
MPHPRacios
zka
/"pozostałe"
dz. nr 8084 w
m. Osobnica/

– 1972 –

0+000

0+000

4+060

4+360

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

3

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001421819
59

RW20001221819
29

RW20001221817
29

Wisłoka od Ryja do Dębownicy

Promnica

Szczawa

/ wg MPHP
Wólka/
Grobla

/wg MPHP
"Dopływ spod
Okrajek",
potoki
"pozostałe/
dz. nr 1087,
1086 w m.
Świerchowa
Dunajczyk

/wg MPHP
Glinczany
Potok/
Tyśmionki

– 1973 –

0+000

0+000

0+000

7+904

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

6

3+070

6+986

Poz. 4055

x

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

10

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

1

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221818
9

RW20001221818
9

Kłopotnica

Kłopotnica

/wg MPHP
Pachniączka
Pielgrzymski

wg MPHP
Dobryński

– 1974 –

0+000

0+000

4+998

4+664

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

6

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Południowomałopolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001521871
9

RW20001521871
9

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka od Ropy do Pot.
Chotowskiego

/wg MPHP
Dopływ z
Brzysk
"pozostałe",
dz. 434 w m.
Brzyska/
Brzyska

/wg MPHP
Bieździada
"pozostałe"
dz. nr 837,
459, 84 w m.
Beździedza,
292 w m.
Bieździadka /
Sowinka

– 1975 –

0+000

0+000

5+000

6+200

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

2

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222634
9

RW20001222634
9

RW20001222649
2

Lublica

Lublica

Bonarówka

/wg MPHP
Lublica/
Sowina

wg MPHP
Kukułkowy
Potok
"pozostałe"
dz. nr 140 /m.
Sieklówka/

wg MPHP
Bonarówka

– 1976 –

0+000

0+000

0+000

12+491

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

25

2+700

8+073

Poz. 4055

x

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

2

1

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001522655
9

RW20001522655
9

RW20001522655
9

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

wg MPHP
Czudec

wg MPHP"
Dopływ w
Rzekach",
/"pozostałe"ul
. Strumykowa
dz. nr 996 w
m. Czudec/

wg MPHP
"Skrzynowski
" /"pozostałe"
dz. nr 603 w
m. Nowa
Wieś
Czudecka

– 1977 –

0+000

0+000

0+000

6+614

6+200

3+000

Poz. 4055

x

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

2

2

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422639
9

RW20001422639
9

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

wg MPHP
Nieplanka
/"pozostałe"
dz. 737/22 /

wg MPHP
Baranówek
/"pozostałe"
dz. nr 1 m.
Frysztak/

– 1978 –

0+000

0+000

4+200

4+023

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422639
9

RW20001422639
9

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

/wg MPHP
"Dopływ z
Zagórza"pozostałe"
dz. 299/1 w
m. Frysztak/
Kobyle

/wg MPHP
Łętowska
Rzeka
"pozostałe"
dz. 1318,
187/1, 187/2
w m.
Strzyżów ,
Łętownia/
Łętownia

– 1979 –

0+000

0+000

3+800

5+300

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222635
2

RW20001221854
9

RW20001222654
9

Glinik

Gogołówka

Gwoźnica

wg MPHP
Glinik

wg MPHP
Gogołówka

wg MPHP
Gwoźnica

– 1980 –

0+000

8+723

0+000

8+231

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

2

13+391

25+389

Poz. 4055

x

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

2

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

6

2

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222654
9

RW20001222654
9

RW20001222654
9

Gwoźnica

Gwoźnica

Gwoźnica

wg MPHP
Gwoździanka
/dz. nr 50 w
m. Niebylec,
324 w m.
Gwoździanka

wg MPHP
Blizianka
/"pozostałe"
dz. nr80, 566
wm. Blizianka
/

Jawornik /wg
MPHP
Jawornicki
Potok"pozosta
łe" dz. nr
324,2924 w
m. Niebylec,
1423/2 w m.
Jawornik
Niebylecki/

– 1981 –

0+000

0+000

0+000

5+390

3+240

4+500

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222638
9

RW20001222638
9

RW20001222648
9

Kopytko

Kopytko

Krościenka

wg MPHP
Kopytko

– 1982 –

0+000

12+624

/wg
MPHPRuska
Rzeka Ruska
Rzeka
"pozostałe"/

wg MPHP
Krościenka

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

0+000

2+451

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

2

1

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222652
9

RW20001422639
9

Pstrągówka II

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

/wg MPHP
Pstrągówka/
Pstrągowa

wg MPHP
Pstrągówka

– 1983 –

0+000

0+000

11+503

7+531

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422639
9

RW20001422639
9

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

wg MPHP
"bez nazwy"
/"pozostałe"
dz. nr 950 w
m. Wiśniowa /

wg MPHP
Kozłówek
/"pozostałe"
dz. nr 375 w
m. Kozłówek/

– 1984 –

0+000

0+000

2+700

3+050

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

2

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001422639
9

RW20001422639
9

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

Wisłok od Czarnego Potoku do
Stobnicy

/wg MPHP
"Kamienny
Potok""pozost
ałe" dz. nr 671
w m.
Markuszowa/
"bez nazwy"

/ wg MPHP
"Dopływ z
Niewodnej"
"pozostałe" ,
dz. nr 660,
577, 251,184 m.Kalembina,
1138/1,
1138/2 w m.
Niewodna
"bez nazwy"

– 1985 –

0+000

0+000

2+920

7+360

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222639
49

RW20001222639
49

RW20001222639
49

Różanka

Różanka

Różanka

wg MPHP
Różanka

wg MPHP
"Zawadka"/
"pozostałe"
dz. nr 63/2 w
m. Zawadka

"bez nazwy" /
wg MPHP
Trapówka
Trapska
Rzeka)"pozost
ałe" dz. nr 28
w m. Tropie

– 1986 –

0+000

0+000

0+000

13+374

3+600

3+650

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

11

Poz. 4055

x

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

4

2

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222635
6

RW20001222635
6

Stępinka

Stępinka

wg MPHP
Stępinka

wg MPHP
Chytrówka
/"pozostałe",
dz. nr 806 w
m. Stępina/

– 1987 –

0+000

0+000

13+398

4+030

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

70

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221885
2

RW20001422649
9

Brzeźnica od źródeł do Dopł. z
Łączek Kucharskich

Stobnica od Łądzierza do ujścia

/wg MPHP
Iwierna
"pozostałe"
dz. nr 239 w
m.
Jaszczurowa/
"bez nazwy"

wg MPHP
Stobnica

– 1988 –

0+000

0+000

3+300

18+471

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

10

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222647
8

RW20001222636

RW20001222636

Gąsiorówka

Szufnarówka

Szufnarówka

wg MPHP
Gąsiorowski
Potok/"pozost
ałe" dz. nr
ewid. 3187 w
m. Lutcza /

wg MPHP
Szufnarówka

wg MPHP
"bez nazwy"
dz. nr 1974 w
m.
Szufnarowa

– 1989 –

0+000

0+000

0+000

7+000

9+681

2+450

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego spływu
wód i lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

2

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanych
i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i
lodów,utrzmanie
w należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722789
9

RW20001722789
9

RW20001722789
9

Rudnia

Rudnia

Rudnia

– 1990 –

mphp Rudnia
Rudnia

mphp Głęboka
Jeżówka
(Głęboka)

mphp Kubalówka
Kowale

0+000

0+000

0+000

16+172

11+289

7+784

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

30

21

15

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

60

40

31

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722789
9

RW20001722789
9

RW20001722789
9

Rudnia

Rudnia

Rudnia

mphp - brak
nazwy
Doprowadzal
nik Nr 3

mphp - Dopł.
s Łętowni
Groble (Kanał
A)

mphp - brak
nazwy
Doprowadzal
nik Nr 2

– 1991 –

0+000

0+000

0+000

1+745

3+638

2+911

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

6

5

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

5

12

7

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

12

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722789
9

RW20001722789
9

RW20001722789
9

Rudnia

Rudnia

Rudnia

mphp - brak
nazwy
Doprowadzal
nik Nr 4

mphp Dopływ spod
Jaty
Okolisko

mphp - brak
nzwy
Doprowadzal
nik Nr 1

– 1992 –

0+000

0+000

0+000

2+547

8+244

6+452

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

3

7

4

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

9

27

16

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722789
9

RW20001722789
9

RW20001722789
9

Rudnia

Rudnia

Rudnia

mphp - brak
nazwy
Doprowadzal
nik Ruda

mphp - Ruda
Niedźwiedź

mphp - Kanał
Narciański
Jesionna
(wody
pozostałe)

– 1993 –

0+000

0+000

0+000

2+291

6+211

4+830

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2

5

4

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

6

20

12

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

RW20001722929

Barcówka

mphp Barcówka
Barcówka

0+000

29+043

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

37

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

75

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

RW20001722929

Barcówka

mphp - brak
nazwy kanał
Stary Kanał

0+000

4+055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

13

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

15+788

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

15

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

51

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

3+450

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

3

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

Poz. 4055

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

– 1994 –

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości
granicznej (49% dl cieku objętego oddziaływaniem)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

9

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

RW20001722912

RW20001722912

Stróżanka

Stróżanka

mphp Stróżanka
Sróżanka

mphp - brak
nazwy Małki
(wody
pozostałe)

0+000

0+000

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 1995 –

Poz. 4055

RW20001721989
8

Sanna

mphp - Sanna
Sanna 2

4+702

10+080

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

7

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

15

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

RW20001721988
9

Osa

mphp - Osa
Osa

0+000

11+082

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

16

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

36

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

RW2000172312

Rzeka Strachocka

mphp Strachocka
Strachodzka

0+000

15+164

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

24

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

49

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

4

Dopł. z Chwałowic

mphp Dopływ z
Chwałowic
Kanał A

0+000

10+628

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

29

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

43

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

4

RW20001723154

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000192329

Sanna od Stanianki do ujścia

mphp- Sanna
Sanna

– 1996 –

13+880

42+544

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

40

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

RW2000623249

Karasiówka

mphp Karasiówka
Karasiówka

10+000

25+200

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

14

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

49

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

RW2000172276

Kłysz

mphp - Kłysz
Kłyż

0+000

4+007

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

6

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

12

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722754

Kanał S-2

mphp - Kanał
S2
Rzeka S2

– 1997 –

0+000

6+389

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

7

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

16

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

RW20002122779

San od Złotej do Rudni

mphp Dopływ spod
Kamionk
Średniej
Kanał P III

RW20001722916
9

Chodcza

mphp Chodcza
Chodźca

0+000

10+549

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

17

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

34

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

RW20001722932
9

Pyszenka

mphp Pyszenka
Pyszanka

0+000

12+292

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

30

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

Pyszenka

mphp - Zgoda
Zdoga
(wody
pozostałe)

0+000

4+016

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

RW20001722932
9

0+000

4+840

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

12

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722889

RW20001722892

RW20001722876
9

– 1998 –

Poz. 4055

Kurzynka

mphp Kurzynka
Kurzynka

0+000

17+455

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

16

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

48

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

4

Dopł. spod Dyjaków

mphp Dopływ spod
Dyjaków
Ruda
Tanewska

0+000

8+692

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

11

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

25

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

Borowina

mphp Borowina
Borowina

0+000

7+862

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

11

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

26

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722876
9

Borowina

– 1999 –

mphp Brzezina
Brzezina

0+000

7+062

RW20001922949
9

Bukowa od Rakowej do ujścia

mphp Bukowa
Bukowa

0+000

17+554

RW20001722948
9

Gilówka

mphp Gilówka
Gilówka

0+000

21+858

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

9

30

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

23

70

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

13

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

6

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722948
9

RW20001722948
9

RW20001722969

– 2000 –

Poz. 4055

Gilówka

mphp Strumień
Strumień

0+000

7+358

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

6

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

18

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

Gilówka

mphp Dopływ spod
Mul
kanał
Szyperki

0+000

6+045

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

15

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

Łukawica

mphp Łukawica
Łukawica

0+000

18+677

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

16

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722969

RW20001722989

RW20001722989

Łukawica

Jodłówka

Jodłówka

mphp Dębowiec
Dębowiec

mphp Jodłówka
Jodłówka

mphp Złodziejka
Złodziejka

– 2001 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

10+857

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

3+969

2

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

3

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

12+795

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

16

31

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722794

RW20001721986
9

Potok Strug

Branna

mphp - Potok
Strug Struga

mphp Dopływ z
Korabiny
Łęgowisko

– 2002 –

0+000

0+000

3+344

7+570

RW20001721985
2

Grochalka

mphp Grochalka
Filipka

0+000

3+785

RW20001922869

Łada od Osy do ujścia z Czarną
Ładą od Braszczki

mphp - Łada
Łada

0+000

4+841

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

3

10

8

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

9

22

7

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

1

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

3

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722792

RW20001721929
9

RW20001721929
9

Dopł. spod Bielin

Babulówka

Babulówka

mphp Dopływ spod
Bielin
Jaruga
(wody
pozostałe)

Babulówka

DymitrowskoMłodochowsk
i
(Kanał
Młodochowsk
i)

– 2003 –

0+000

9+417

2+190

5+143

33+144

15+145

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

7

55

39

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

16

82

52

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego spływu
wody

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

1

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721929
9

RW20001721929
9

Babulówka

– 2004 –

Złoty Potok

0+000

6+863

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Potok Rów
Babulówka

0+000
(Potok)

14+586

21

44

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

27

66

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721929
9

RW20001721929
9

RW20002621911
49

Babulówka

Babulówka

Kanał Chorzelowski

Potok Rów
(Potok)

JaślańskoChorzelowski
(Kanał
Jaślańsko
Chorzelowski
)

Chorzelowski
(Kanał
Chorzelowski
)

– 2005 –

15+226

0+000

0+000

16+947

8+539

21+122

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

2

26

62

Poz. 4055

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

38

x

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

82

x

3

x

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,

0,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,

1

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001921895

RW20001721894
9

Wisłoka od Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Kanał Białoborski

– 2006 –

Rzochowski
Główny
(Dopływ z
Rzochowa)

Ruda

0+000

0+000

4+380

9+074

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

12

25

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

18

28

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721894
9

RW20001721894
9

Kanał Białoborski

Kanał Białoborski

Blizna
(Kanał
Białoborski)

Grądzki
(Kanał
Grądzki)

– 2007 –

0+000

0+000

6+370

4+840

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

19

8

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

26

11

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721892
9

RW20001721892
9

Tuszymka

Tuszymka

Tuszymka
Duża
(Tuszymka)

Tuszymka
Duża
(Tuszymka)

– 2008 –

0+000

32+435

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+147

36+499

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

12

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

18

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,

1

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721898
99

RW20001721898
99

RW20001721898
99

Stary Breń

Stary Breń

Stary Breń

Stary Breń
(Breń)

Łukawiec

Stara Wiśnia
(Wiśnia)

– 2009 –

0+000

0+000

0+000

26+768

13+315

14+345

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

80

40

43

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

120

60

57

Poz. 4055

x

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721898
99

RW20001721898
99

RW20001721896
9

Stary Breń

Stary Breń

Potok Kiełkowski

– 2010 –

Kawęczyńsko
Wampierzows
ki (Kanał
Kawęczyńsko
Wampierzows
ki)

Brnik

Kiełkowski
(potok
Kiełkowski)

0+000

0+000

0+000

6+357

12+591

13+555

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

19

38

15

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

29

57

20

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

x

Zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

1

1

1,5

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2011 –

RW20001921749
9

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Nowy Breń
(Breń)

0+000

1+403

RW20001921749
9

Breń - Żabnica od Żymanki do
ujścia

Nowy Breń
(Breń)

2+707

11+607

RW20001721746
9

RW20001721746
9

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

Zgórsko
(Zgórska
Rzeka)

Wadowicki
(Kanał
Wadowicki)

0+000

0+000

26+458

3+947

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

70

16

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

81

18

Poz. 4055

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

12,5

1,5

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721746
9

RW20001721746
9

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

– 2012 –

Jamnica

Kanał A
(Bez Nazwy)

0+000

0+000

20+992

1+734

x

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

55

5

x

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Poz. 4055

58

7

x

x

Zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721746
9

RW20001721746
9

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

Kanał A-1
(Bez Nazwy)

J-4
(Dopływ spod
Pnia)

– 2013 –

0+000

0+000

0+640

6+623

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

2

20

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Poz. 4055

3

30

x

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721746
9

RW20001721746
9

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

Partyński
(Potok
Partyński)

Dąbrówka
(Zgórska
Rzeka)

– 2014 –

0+000

0+000

7+990

6+269

x

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

24

4

x

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Poz. 4055

36

6

x

x

Zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721746
9

RW20001721744
9

Zgórska Rzeka

Upust

– 2015 –

Śnieżka
(Słomka)

Upust

0+000

0+000

3+598

1+122

x

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

11

7

x

x

Zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Poz. 4055

16

5

x

x

Zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721744
9

RW20001721744
9

RW20002621748

Upust

Upust

Rybnica

– 2016 –

Łoś

Dęba
(Dęba i
Dopływ w
Dąbowcu)

Rybnica Stara
(Rybnica)

1+590

5+930

0+000

3+013

14+583

5+234

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

4

26

16

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku.

Poz. 4055

6

39

24

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

2

x

Zapewnienie
swobodnego spływu
wód,
Utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
cieku.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721985
2

RW20001721982
9

Grochalka

Łęg do Turka

– 2017 –

Filipka
(Grochalka)

Turka

0+000

0+000

4+843

9+241

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

9

24

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

13

36

Poz. 4055

x

x

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

0,5

0,5

x

x

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721985
49

PLRW200017219
8432

Murynia

Przyrwa do Dąbrówki

Murynia

Przyrwa Nil
(Przyrwa)

– 2018 –

0+000

0+000

15+351

34+671

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spłuwu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

23

20

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

34

31

Poz. 4055

x

x

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

0,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

8

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721984
8

RW20001221828
99

Olszówka

Olszynka

Olszówka

Olszynka
(Olszowiec)

– 2019 –

0+000

0+000

8+257

8+979

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spłuwu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

10

20

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

15

30

Poz. 4055

x

x

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

0,5

0,5

x

x

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

8

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721984
32

RW20001721984
4

Przywra do Dąbrówki

Dopływ spod Hadykówki

Górnianka

Konotopa

– 2020 –

0+000

0+000

6+967

10+197

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spłuwu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

18

20

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

26

30

Poz. 4055

x

x

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

0,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

7

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721984
32

RW20001721984
32

Przywra do Dąbrówki

Przywra do Dąbrówki

Świerczówka

Trześniówka
Kolbuszowsk
a
(Trześniówka)

– 2021 –

0+000

0+000

12+795

6+071

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

38

16

x

x

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych
, zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

56

24

Poz. 4055

x

x

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

0,5

0,5

x

x

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Dąbrówka

Dęba

11+556

19+667

RW20001721963
4

Trześniówka do Karolówki

Smarkata

4+604

17+293

RW20001721989
8

Sanna

mphp - Sanna
Sanna 2

0+000

4+702

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

12

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

19

11+390

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

29

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

46

RW20001721989
49

Strug

mphp - Strug
Strug

0+000

Poz. 4055

x

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (43% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

RW20001721966
9

– 2022 –

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

0,5

x

zapewenienie
swobodnego spływu
wód

0,5

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

2

x

x

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku

3

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Poz. 4055

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (43% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

– 2023 –

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

RW20001721989
49

Strug

mphp - bez
nazwy
Strug-Orlisko

0+000

1+739

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (43% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

RW20001721987
69

Miętus

mphp Miętus
Miętus

0+000

9+061

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

23

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

37

Żupawka

mphp - Kanał
ŻupawkaMiętus
ŻupawkaMiętus

0+000

4+750

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

12

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

19

Żupawka

mphp- Czarny
Kanał
Klonów

0+000

3+342

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

9

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

14

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

RW20001721987
4

Kanał Łęg-Klewiec

mphp - Kanał
Łęg-Klewiec
Doprowadzal
nik ŁęgKlewiec

0+000

7+670

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

31

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

12

RW20001721968
9

Żupawka

mphp Żupawka
Żupawka

0+000

17+800

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

45

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

72

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

5

RW20001721968
9

Żupawka

mphp - Strug
Kanał "P"

0+000

3+233

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

9

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

2

RW20001721989
49

RW20001721968
9

RW20001721968
9

Strug

mphp Orlisko
Orlisko

0+000

10+749

28

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

43

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

7

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

5

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2024 –

Dąbrówka

mphp Graniczny I
Graniczny I

RW20001721967
29

Mokrzyszówka

mphp Mokrzyszówk
a
Mokrzyszówk
a

0+000

RW20001721966
9

Dąbrówka

(wg. mphp Dąbrówka)
Dąbrówka

RW20001721966
9

Dąbrówka

(wg. mphp Stawidza)
Stawidza

Dąbrówka

mphp Żupawka
Dąbrówka
ŻupawkaDąbrówka

RW20001721966
9

Dąbrówka

mphp Klewiec
Klewiec

0+000

RW20001721966
9

Dąbrówka

mphp Graniczny II
Graniczny II

RW20001721966
9

Dąbrówka

mphp - Dęba,
Bystrzyk
Dęba

Dąbrówka

mphp - Dęba
Bystrzyk

RW20001721966
9

RW20001721966
9

RW20001721966
9

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

13+596

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

0+000

12+000

x

0+000

8+721

Poz. 4055

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

5

7

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

35

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

55

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

31

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

48

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

22

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

35

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

1

5+282

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

14

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

22

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

7

0+000

2+731

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

7

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

11

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

10

0+000

11+556

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

30

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

47

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

7

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

4

0+000

0+000

0+000

3+325

7+481

5+597

9

19

15

14

30

23

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001721963
4

RW20001721929
9

Trześniówka do Karolówki

Babulówka

mphp Smarkata
Smarkata

mphp Babulówka
Babulówka

– 2025 –

0+000

0+000

4+604

9+417

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

12

24

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

19

38

Poz. 4055

x

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

15

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001221485
749

RW20001721929
9

Siedliszczanka

Babulówka

mphp Siedleszczank
a
Siedleszczank
a

mphp - Kanał
Młodochowsk
i
DymitrowskoMłodochowsk
i

– 2026 –

0+000

0+000

1+450

2+190

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

4

6

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Pasma Brzanki,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

6

9

x

zmniejszenie ryzyka
powstania
przetamowań erozja

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012224
52

PLRW200019228
69

Wiar do Sopotnika

Łada od Osy do ujścia z Czarną
Ładą od Braszczki

– 2027 –

Kamienny

BIAŁA
ŁADA

0+000

0+000

1+000

11+750

x

trawy i porost
roslinny
ogranicza spływ
wód korytem
rzeki.
Wykaszanie
roślin z brzegów
poprawi spływ
wód korytem
rzeki

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzio
wy- zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Gór Słonnych
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

12

163,9

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

146,1

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed wywracaniem
się drzew w
rosnących w linii
brzegowej

30,9

x

efekt
przeciwpowodzio
wy -zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

81

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Tuczyn

Tuczyn

0+000

23+564

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

PLRW200062326
9

– 2028 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

x

efekt
przeciwpowodzio
wy-zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Tuczyn

Partyzant

0+000

2+500

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

PLRW200062326
9

– 2029 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

Poz. 4055

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

x

efekt
przeciwpowodzio
wy-zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW200062322
9

Tuczyn

Sanna od źródeł do Stanianki

Ciek spod
Suchodół

Stanianka

0+000

0+000

2+000

7+700

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h*

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

PLRW200062326
9

– 2030 –

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w
ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h **

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

x

efekt
przeciwpowodzio
wy-zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Roztoczańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019232
9

Sanna od Stanianki do ujścia

– 2031 –

Sanna

0+000

13+880

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

x

efekt
przeciwpowodzio
wy-zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH 060045 na rzece
Sanna 0-6km
realizacja działań
utrzymaniowych
polegających na
wycinaniu drzew i
krzewów możliwa
pod warunkiem
pozostawienia do
20%
powierzchni danego
płatu, pod warunkiem
usunięcia biomasy
poza obręb płatu
siedliska; realizacja
działań
utrzymaniowych
polegających na
wycinaniu drzew
możliwa pod
warunkiem
pozostawienia
martwego drewna
oraz pozostawienia
drzew starszych niż
100 lat, z
wyłączeniem sytuacji
klęskowych, np.
wiatrowałów,
śniegołomów,
pożaru oraz gradacji
szkodników

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062322
9

PLRW200062324
9

Sanna od źródeł do Stanianki

Karasiówka

– 2032 –

Sanna

Karasiówka

39+050

0+000
22+000

57+750

10+000
33+100

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

x

efekt
przeciwpowodzio
wy-zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

x

efekt
przeciwpowodzio
wy-zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Roztoczańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062324
9

RW20001722861
69

Karasiówka

Łada do Osy

– 2033 –

Jędrzejówka

OSA

0+000

0+000

8+200

6+900

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurociąg
ów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjncy
h oraz innych
urządzeń

x

efekt
przeciwpowodzio
wy-zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062322
9

PLRW200019232
9

Sanna od źródeł do Stanianki

Sanna od Stanianki do ujścia

– 2034 –

Sanna

Lucianka

39+050

0+000

57+750

0+860

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

Poz. 4055

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

x

efekt
przeciwpowodzio
wy-zapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Roztoczańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019232
9

PLRW200021231
9

Sanna od Stanianki do ujścia

Wisła od Sanu do Sanny

– 2035 –

Opoka

Wał wislany
Dolina
Janiszowska

0+660

0+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
obszarze Parku
Krajobrazowego
Lasy Janowskie,
należy sprawdzić
czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym
obszarze
chronionym

wał rzeki
Sanny

7+080

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruroc
iągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyj
ncyh oraz innych
urządzeń

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2036 –

Poz. 4055

Wykaz działań utrzymaniowych wraz z uzasadnieniem, w zakresie działań 5, 6, 7a, 7b, 8

Plan utrzymania wód - wykaz planowanych działań

Wody w zlewni JCW

Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]

Uwarunkowania wynikające z obecności obszarów chronionych

1

PLRW20001922699

2

Wisłok od Starego
Wisłoka do ujścia

3

5

6

7

Wisłok

0+000

47+570
(41+000)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

400

Szacu
nkow
y
koszt
plano
wanyc
h
działa
ń
/ tys.
zł. /

9

10

11

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2000

Uzasadnienie
konieczności
realizacji robót z
uwzględnieniem
spodziewanych
efektów ich
realizacji

Szacunk
owy
koszt
planowa
nych
działań
/ tys. zł. /

12

13

14

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

445

Uzasadnienie
konieczności
realizacji robót
z
uwzględnieniem
spodziewanych
efektów ich
realizacji

Szacunk
owy
koszt
planowa
nych
działań
/ tys. zł. /

15

16

17

8 rozbiórka lub modyfikacja
tam bobrowych

4

Nazwa

Uzasadnienie
konieczności
realizacji robót
z
uwzględnienie
m
spodziewanych
efektów ich
realizacji

7b remont i konserwacja
urządzeń wodnych

do

Uzasadnienie
konieczności
realizacji robót z
uwzględnieniem
spodziewanych
efektów ich
realizacji

Szacunk
owy
koszt
planowa
nych
działań
/ tys. zł.
/

7a remont i konserwacja
budowli regulacyjnych

Od

5 zasypywanie wyrw w
brzegach

Nazwa Jednolitych
Części Wód
(JCW)_DP

6 udrażnianie i usuwanie
zatorów

kilometraż
Krajowy Kod
Jednolitych Części
Wód ( JCW)

Uzasadnieni
e
konieczności
realizacji
robót z
uwzględnieni
em
spodziewany
ch efektów
ich realizacji

Szacu
nkowy
koszt
plano
wanyc
h
działa
ń
/ tys.
zł. /

parki
krajobrazowe

obszary chronionego
krajobrazu

obszary Natura 2000 i rezerwaty
przyrody

18

19

20

21

22

23

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Zmysłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019226739

PLRW200019226739

Wisłok od Zb. Rzeszów
do Starego Wisłoka

Wisłok od Zb. Rzeszów
do Starego Wisłoka

Wisłok

Wisłok

– 2037 –

47+570
(41+000)

67+800
(58+600)

67+800
(58+600)

73+590
(63+700)

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

250

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1100

1000

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

310

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

300

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000226579

PLRW200015226559

zb. Rzeszów

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

Wisłok

Wisłok

– 2038 –

73+590
(63+700)

77+070
(67+320)

77+070
(67+320)

107+010
(95+500)

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

7000

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15000
0

600

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

410

x

Modernizacje i
remonty w celu
poprawy stanu
technicznego
oraz
prawidłowego
funkcjonownia
urządzeń

Roboty
meczanic
zne - 5
000;
Roboty
elektrycz
ne i
informaty
czne - 2
000;
Roboty
budowlan
e - 3 000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014226399

PLRW20001921899

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do
ujścia

Wisłok

Wisłoka

– 2039 –

107+010
(95+500)

1+000
(1+000)

129+000
(116+000)

3+000
(3+000)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1010

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

1770

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921899

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do
ujścia

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do
ujścia

Wisłoka

Wisłoka

– 2040 –

7+390
( 7+390 )

11+380
( 11+380
)

8+946
( 8+946 )

14+400
( 14+400 )

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921899

PLRW20001921895

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do
ujścia

Wisłoka od Rzeki do
Pot. Kiełkowskiego

Wisłoka

Wisłoka

– 2041 –

15+000
(15+000 )

27+800
(27+200)

25+442
( 25+000 )

30+650
(30+138)

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt ( wałow,
infrastruktury
technicznej )

500

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

200

100

x

utrzymanie
własciwego
stanu
technicznego
budowli ,zgodnie
z art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego i
mozliwości ich
pracy w trakcie
powodzi.

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921895

PLRW200019218771

Wisłoka od Rzeki do
Pot. Kiełkowskiego

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka

Wisłoka

– 2042 –

34+250
(33+735)

48+450
(47+726)

45+120
(44+400)

56+100
(54+985)

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019218771

PLRW200012218749

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Ostra

Wisłoka

Potok Ostra

– 2043 –

56+100
(54+985 )

0+000
( 0+000 )

64+400
( 62+756 )

11+277
(11+000 )

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

200

150

x

utrzymanie
własciwego
stanu
technicznego
budowli ,zgodnie
z art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego i
mozliwości ich
pracy w trakcie
powodzi.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

20

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015218719

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

Wisłoka

Wisłoka

– 2044 –

68+030
( 65+100
)

72+800
(69+400 )

72+750
(69+590 )

82+000
(77+700 )

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

900

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
własciwego
stanu
technicznego
budowli ,zgodnie
z art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego i
mozliwości ich
pracy w trakcie
powodzi.

200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015218719

PLRW200012218589

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

Jodłówka

Wisłoka

Potok
Jodłówka

– 2045 –

82+000
(77+700 )

0+000
( 0+000 )

97+300
( 92+630 )

16+461
(16+461 )

x

x

Usuwanie skutkow
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (
infrastruktury
technicznej )

Usuwanie skutkow
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt ( budynków
mieszkalnych,drog
, infrastruktury
technicznej, itp )

1500

600

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art..64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218589

PLRW200012218569

PLRW200012218569

Jodłówka

Kamienica

Kamienica

Potok
Wolanka

potok
Kamienica

potok
Kamionka

– 2046 –

0+000
( 0+000 )

0+000

0+000
( 0+000 )

14+514
(14+514 )

18+258

8+740
( 8+740 )

x

x

x

Usuwanie skutkow
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt ( budynków
mieszkalnych,drog
, infrastruktury
technicznej, itp )

Usuwanie skutkow
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt ( budynków
mieszkalnych,drog
, infrastruktury
technicznej, itp )

Usuwanie skutkow
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt ( budynków
mieszkalnych,drog
, infrastruktury
technicznej, itp )

350

150

100

Poz. 4055

x

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015218719

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

potok
Izwinka

potok
Gołęczynka

– 2047 –

0+000
(0+000 )

0+000
(0+000 )

8+300
(8+300)

3+600
( 3+600 )

x

x

Usuwanie skutkow
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt ( budynków
mieszkalnych,drog
, infrastruktury
technicznej, itp )

Usuwanie skutkow
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt ( budynków
mieszkalnych,drog
, infrastruktury
technicznej, itp )

200

300

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015218719

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

Wisłoka

– 2048 –

111+000
(105+100
)

97+500
(92+800)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

700

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

260

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218199

Wisłoka od Dębownicy
do Ropy

Wisłoka

– 2049 –

116+100
(109+800
)

111+000
(105+100)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142181959

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Wisłoka

– 2050 –

139+250
(131+600
)

116+100
(109+800)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

130

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki
do Ryja

Wisłoka

– 2051 –

147+400
(139+350
)

139+250
(131+600)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

120

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki
do Ryja

Wisłoka

– 2052 –

156+900
(148+500
)

149+200
(141+350)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

115

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka

– 2053 –

159+400
(150+800
)

156+900
(148+500)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1.000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

400

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka

– 2054 –

173+118
(163+600
)

163+800
(154+800)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

80

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218529

Bieździada

Bieździada
(Liczkówka)

– 2055 –

0+000

10+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

950

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218199

Wisłoka od Dębownicy
do Ropy

Bez Nazwy
(rec.Wisłoki,
nr 1147)

– 2056 –

0+000

3+400

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218199

Wisłoka od Dębownicy
do Ropy

Majscowski

– 2057 –

0+000

3+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181969

Dębownica

Dębownica
(Iwinka)

– 2058 –

0+000

7+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181929

Promnica

Promnica

– 2059 –

0+000

6+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218189

Kłopotnica

Kłopotnica

– 2060 –

0+000

11+760

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1.000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

13

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

178

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218189

Kłopotnica

Potasówka

– 2061 –

0+000

1+350

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181729

Szczawa

Szczawa

– 2062 –

0+000

12+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

12

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

30

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218169

Iwielka

Iwielka

– 2063 –

0+000

18+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1.000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

18

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218169

Iwielka

Łęcki Potok
(Równia)

– 2064 –

0+000

9+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

9

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218169

Iwielka

pot. Chyrowa

– 2065 –

0+000

4+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

4

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218169

Iwielka

Łaziska

– 2066 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181589

Niegłoszcz

Niegłoszcz

– 2067 –

0+000

10+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142181959

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Brzezówka

– 2068 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

9

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181549

Ryj

Ryj

– 2069 –

0+000

6+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

6

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

138

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218153

PLRW2000122181529

Wisłoka od Reszówki
do Ryja

Kaczalnik

Klucz

Kaczalnik

– 2070 –

0+000

0+000

2+000

5+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

5

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181529

Kaczalnik

Myscówka
(Dopływ
spod góry
Dania)

– 2071 –

0+000

5+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218149

Wilsznia

Wilsznia

– 2072 –

1+850

7+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

400

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

7

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH 180014 na rzece Wilsznia 47,4 km działania utrzymaniowe
ingerujące w koryto rzeki i
odsypiska żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku konieczności
zabezpieczenia terenów
zabudowanych, mostów, dróg, itp.,
a także sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne oraz
życie i mienie ludzkie lub w celu
likwidacji szkód powodziowych, z
zachowaniem uwarunkowań
prowadzenia prac zgodnie z
zapisami PZO (przedmiot ochrony
Pionierska roślinność na
kamieńcach górskich potoków);
należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki (przedmiot
ochrony Brzanka) ; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony (przedmiot
ochrony Biegacz urozmaicony)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218149

Wilsznia

pot.
Hucianka

– 2073 –

0+000

1+950

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

9

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218149

Wilsznia

Olchowczyk

– 2074 –

0+000

2+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH 180014 na rzece Olchowczyk
0-2 km działania utrzymaniowe
ingerujące w koryto rzeki i
odsypiska żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku konieczności
zabezpieczenia terenów
zabudowanych, mostów, dróg, itp.,
a także sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne oraz
życie i mienie ludzkie lub w celu
likwidacji szkód powodziowych, z
zachowaniem uwarunkowań
prowadzenia prac zgodnie z
zapisami PZO; należy ograniczyć
prowadzenie prac mogących
ingerować w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218149

Wilsznia

Bez Nazwy
(rec.
Wilszni)

– 2075 –

0+000

0+295

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218136

Krempna

Krempna

– 2076 –

0+000

1+950

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki
do Ryja

Kiczera
(Dopływ
spod góry
Kolanin)

– 2077 –

0+000

2+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218153

Wisłoka od Reszówki
do Ryja

Rzeszówka

– 2078 –

1+060

4+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Świerzówka

– 2079 –

0+000

4+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

250

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

7

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

80

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Ryjak

– 2080 –

5+950

10+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

60

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Zawoja

– 2081 –

0+000

12+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

50

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218449

Jasiołka do Panny

Jasiołka

– 2082 –

81+216
(78+000)

52+040
(50+000)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

161

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH180011
należy powstrzymać się od
prowadzenia wszelkich prac na
rzece Jasiołka 50 -53,5 km
naruszających siedlisko 3220,
prace te wykonywać jedynie w
bezpośrednim sąsiedztwie mostów
oraz terenów zabudowanych (w
odległości do 100 m), a także w
sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa
powszechnego.Należy
powstrzymać się od prac
naruszających areał i cechy
siedliska 91E0; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt.prace utrzymaniowe
ingerujące w koryto rzeki i
odsypiska żwirowe wykonywać
jedynie w bezpośrednim
sąsiedztwie mostów oraz terenów
zabudowanych (w odległości do
100 m), a także w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa
powszechnego Ze względu na
obszar PLH 180014 na rzece
Jasiołka 50-59,5 km oraz 67,581,216 km działania utrzymaniowe
ingerujące w koryto rzeki i
odsypiska żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku konieczności
zabezpieczenia terenów
zabudowanych, mostów, dróg, itp.,
a także sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne oraz
życie i mienie ludzkie lub w celu
likwidacji szkód powodziowych, z
zachowaniem uwarunkowań
prowadzenia prac zgodnie z
zapisami PZO;należy ograniczyć
prowadzenie prac mogących
ingerować w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Jasiołka

– 2083 –

52+040
(50+000)

17+640
(17+100)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3430

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

246

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH180011
należy powstrzymać się od
prowadzenia wszelkich prac na
rzece Jasiołka 18,5 -50 km
naruszających siedlisko 3220,
prace te wykonywać jedynie w
bezpośrednim sąsiedztwie mostów
oraz terenów zabudowanych (w
odległości do 100 m), a także w
sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa powszechnego.
Należy powstrzymać się od prac
naruszających areał i cechy
siedliska 91E0; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt.prace utrzymaniowe
ingerujące w koryto rzeki i
odsypiska żwirowe wykonywać
jedynie w bezpośrednim
sąsiedztwie mostów oraz terenów
zabudowanych (w odległości do
100 m), a także w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa
powszechnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218499

Jasiołka od Chlebianki
do ujścia

Jasiołka

– 2084 –

17+640
(17+100)

0+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego ,
dla zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości żeglugi

Poz. 4055

124

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218492

Warzycki

Warzycki

– 2085 –

0+000

7+029
(7+300)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

250

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

71

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218489

Czarny Potok

Czarny

– 2086 –

0+000

11+303
(12+000)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122184589

Bóbrka

Boberka
(Bóbrka)

– 2087 –

0+000

9+067

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Moczarka

– 2088 –

0+000

11+303
(12+000)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

221

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122184549

Jasionka

Jasionka

– 2089 –

0+000

10+000
7+468

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

137

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Dukiełka

– 2090 –

0+000

6+104
(6+300)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

95

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218452

Potok Ambrowski

Potok
Ambrowski

– 2091 –

0+000

6+546

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar obecność
obszaru PLH 180014 na rzece
Potok Ambrowski 2-5 km,
działania utrzymaniowe ingerujące
w koryto rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić jedynie w
przypadku konieczności
zabezpieczenia terenów
zabudowanych, mostów, dróg, itp.,
a także sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne oraz
życie i mienie ludzkie lub w celu
likwidacji szkód powodziowych, z
zachowaniem uwarunkowań
prowadzenia prac zgodnie z
zapisami PZO; należy ograniczyć
prowadzenie prac mogących
ingerować w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Panna

– 2092 –

0+000

14+254
(13+900)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

228

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH 180014 na rzece Panna 5-7,5
km, 11-14,254 km, działania
utrzymaniowe ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska żwirowe
prowadzić jedynie w przypadku
konieczności zabezpieczenia
terenów zabudowanych, mostów,
dróg, itp., a także sytuacji, gdy
zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne oraz życie i mienie
ludzkie lub w celu likwidacji szkód
powodziowych, z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO
(przedmiot ochrony 3220
Pionierska roślinność na
kamieńcach górskich
potoków);należy ograniczyć
prowadzenie prac mogących
ingerować w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki (przedmiot
ochrony Brzanka
Barbus meridionalis); należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony (przedmiot
ochrony Biegacz urozmaicony)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Mszanka

– 2093 –

0+000

9+037
(7+800)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218449

Jasiołka do Panny

Bielcza

– 2094 –

0+000

12+879
( 10+800)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

19

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH 180014 na rzece Bielcza 1,512,879 km, działania
utrzymaniowe ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska żwirowe
prowadzić jedynie w przypadku
konieczności zabezpieczenia
terenów zabudowanych, mostów,
dróg, itp., a także sytuacji, gdy
zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne oraz życie i mienie
ludzkie lub w celu likwidacji szkód
powodziowych, z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO;należy
ograniczyć prowadzenie prac
mogących ingerować w koryto
rzeki oraz odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Wisłok

– 2095 –

219+650
(208+700
)

188+050
(177+800)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH 180014 na rzece Wisłok 188209 km, 216-219 km działania
utrzymaniowe ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska żwirowe
prowadzić jedynie w przypadku
konieczności zabezpieczenia
terenów zabudowanych, mostów,
dróg, itp., a także sytuacji, gdy
zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne oraz życie i mienie
ludzkie lub w celu likwidacji szkód
powodziowych, z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; należy
ograniczyć prowadzenie prac
mogących ingerować w koryto
rzeki oraz odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000226159

zb. Besko

Wisłok

– 2096 –

188+050
(177+800
)

183+900
(172+800)

x

Oczyszczenie
lustra wody
Zbiornika
"Besko" z
pływających
zanieczyszczeń
(biologicznych i
antropogeniczny
ch)
nanoszonych i
gromadzonych
przy zaporze po
wezbraniach,
zapobieganie
zanieczyszczeni
u lustra wody,
zapobieganie
zanieczyszczeni
u chemicznemu
i biologicznemu
wód w
bezpośrednim
sąsiedztwie
ujęcia wody,
zapobieganie
osadzaniu
zanieczyszczeń
na dnie
zbiornika oraz
usuwanie
naniesionego
podczas
wezbrań w
odcinki
cofkowe
zbiornika
rumoszu w celu
ułatwienia
spływu wód i
zapobiegania
tworzenia się
zatarów i
przetamowań

240

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
brzegów i
zapobiegających
erozji brzegów
zbiornika oraz rzeki
poniżej niecki
wypadowej,
zachowanie
bezpieczeństwa
funkcjonowania
obiektu piętrzącego
zgodnie z art. 61
Prawa budowlanego
i art. 64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

2000

x

Bieżąca
konserwacja,
remonty i
modernizacja
instalacji
elektrycznych,
elektronicznych
oraz urządzeń
mechanicznych i
remonty
betonów obiektu
piętrzącego
zapewniające
bezpieczeństwo
funkcjonowania
obiektu i
sprawnego
gospodarowania
wodą na
zbiorniku

9000

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142263337

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

Wisłok

Wisłok

– 2097 –

183+900
(172+800
)

183+900
(172+800
)

142+240
(130+200)

142+240
(130+200)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1000

x

Konieczność
realizacji prac z
uwagi na jaz
betonowy w m.
Beskow km
181+220
(169+450)

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

50

x

Poz. 4055

Konieczność
realizacji prac z
uwagi na jaz
betonowy w m.
Beskow km
181+220 (169+450)

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

300

Konieczność
realizacji prac z
uwagi na jaz
betonowy w m.
Beskow km
181+220
(169+450)

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014226399

PLRW20000226159

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

zb. Besko

Wisłok

Głęboki
Potok

– 2098 –

142+240
(130+200
)

0+000
(0+000)

127+800
(115+500)

4+320
(4+500)

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

20

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH180016 prace na rzece Potok
Głęboki 2-4 km należy prowadzić
tak, aby utrzymywać zwartość
obszarów leśnych, które są terenem
żerowiskowym (unikać
wielkopowierzchniowych
wylesień); przy wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000226159

zb. Besko

Czernisławka

– 2099 –

0+000
(0+000)

11+510
(11+200)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Wisłoczek

– 2100 –

0+000
0+000

7+100
6+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH180016
prace na rzece Wisłoczek 0-3 km
prace należy prowadzić tak, aby
utrzymywać zwartość obszarów
leśnych, które są terenem
żerowiskowym (unikać
wielkopowierzchniowych
wylesień); przy wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Puławski
Potok

– 2101 –

0+000

5+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Moszczaniec

– 2102 –

0+000

9+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH 180014 rzece Moszczaniec 01,7 km, 5-9,5 km działania
utrzymaniowe ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska żwirowe
prowadzić jedynie w przypadku
konieczności zabezpieczenia
terenów zabudowanych, mostów,
dróg, itp., a także sytuacji, gdy
zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne oraz życie i mienie
ludzkie lub w celu likwidacji szkód
powodziowych, z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; należy
ograniczyć prowadzenie prac
mogących ingerować w koryto
rzeki oraz odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Surówka

– 2103 –

0+000
(0+000)

3+660
(4+000)

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH 180014 na rzece Surówka 0-4
km działania utrzymaniowe
ingerujące w koryto rzeki i
odsypiska żwirowe prowadzić
jedynie w przypadku konieczności
zabezpieczenia terenów
zabudowanych, mostów, dróg, itp.,
a także sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne oraz
życie i mienie ludzkie lub w celu
likwidacji szkód powodziowych, z
zachowaniem uwarunkowań
prowadzenia prac zgodnie z
zapisami PZO; należy ograniczyć
prowadzenie prac mogących
ingerować w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222613

Wisłok do zb. Besko

Izwór

– 2104 –

0+000

6+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122261899

PLRW200014218299

Pielnica

Ropa od Sitniczanki do
ujścia

Mętny

Ropa

– 2105 –

0+000

0+000

5+480

19+830

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (dróg i
budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

300

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

50

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

x

zapobieganie
erozji dna i
brzegów
spowodowan
ej zatorami

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW20000218239

PLRW200012218219

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Zb. Klimkówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa

Ropa

Ropa

– 2106 –

19+830

56+500

61+380

56+500

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (dróg i
budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

250

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

100

61+380

80+500

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (dróg i
budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

350

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

250

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1942

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182949

PLRW2000122182943

PLRW200012218256

Bednarka od dopł. z
Pogorzyny do ujścia

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

Bielanka

Bednarka

Bednarka

Bielanka

– 2107 –

1+200

8+170

0+400

8+170

17+000

5+500

x

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

600

300

400

x

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

300

x

15

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

1000

zapobieganie
erozji dna i
brzegów
spowodowan
ej zatorami

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182789

PLRW2000122182589

PLRW2000122182752

Sitniczanka

Bystrzanka

Strzeszynianka

Sitniczanka

Bystrzanka

Strzeszynian
ka

– 2108 –

0+500

0+100

0+200

17+000

5+900

1+900

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

400

600

1000

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

50

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

100

x

zapobieganie
erozji dna i
brzegów
spowodowan
ej zatorami

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

x

zapobieganie
erozji dna i
brzegów
spowodowan
ej zatorami

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182749

PLRW2000122182769

Moszczanka

Libuszanka

Mszanka

Libuszanka

– 2109 –

0+000

1+300

1+200

17+200

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

ochrona terenów
przyległych do
koryt (droga) przed
skutkami erozji

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

200

600

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

200

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

x

zapobieganie
erozji dna i
brzegów
spowodowan
ej zatorami

20

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW200012218269

PLRW200012218269

Libuszanka

Sękówka

Sękówka

Krygowianka

Sękówka

Sękówka

– 2110 –

0+000

0+000

5+800

3+700

4+200

8+600

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

100

200

300

x

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

50

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

100

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218269

PLRW200012218269

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

Sękówka

Sękówka

BN Dop.
Sekówki

Małastówka

– 2111 –

12+800

0+100

1+300

20+800

1+000

6+900

x

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

400

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

400

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218269

PLRW200012218269

PLRW2000142182779

Sękówka

Sękówka

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Siarka

Męcinka

Od
Strzeszyna
(dop. z
Racławic)

– 2112 –

0+200

0+300

0+700

8+200

2+800

1+100

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

400

300

100

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

200

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

400

x

zapobieganie
erozji dna i
brzegów
spowodowan
ej zatorami

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Biecza

Brzezna

Muchówka

– 2113 –

0+200

0+100

0+100

Poz. 4055

0+950

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+700

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+500

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych)
przed skutkami
erozji

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

40

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Stóżowianka

B/N dop.
Stróżowiank
a

Figa

– 2114 –

0+000

0+050

0+100

3+200

0+400

1+300

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (droga
gminna) przed
skutkami erozji

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

400

50

250

x

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

300

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Szymbarski

Dop.
Szymbarskie
go

BN w m.
Szymbark

– 2115 –

0+200

0+000

0+000

0+700

x

0+500

1+400

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (droga i
budynki
mieszkalne) przed
skutkami erozji

150

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Wólka

BN w m.
Rodna (Kąty)

Chełmoński

– 2116 –

0+000

0+100

0+100

1+000

1+900

1+900

x

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynki
mieszklane) przed
skutkami erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynki
mieszklane) przed
skutkami erozji

1000

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

300

300

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

150

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Drągowski

Tulejówka

Garwaczówk
a

– 2117 –

0+200

0+100

0+200

1+400

1+000

0+900

x

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Stolarzówka

Łosianka

B/N z Góry
Łysiec

– 2118 –

0+200

0+100

0+000

1+300

1+400

0+400

x

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

ochrona terenów
przyległych do
koryt (droga
gminna) przed
skutkami erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynki
mieszkalne i drogi)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

x

x

ochrona
terenów
przyległych do
koryta
(budynków
mieszkalnych,
droga) przed
skutkami erozji

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

20

30

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

100

x

zapobieganie
erozji dna i
brzegów
spowodowan
ej zatorami

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

PLRW2000122182329

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Przysłopianka

Bełcz

B/N
dop.p.Łosian
ka

Przysłopiank
a, Przysłup

– 2119 –

0+100

0+000

0+500

0+350

0+300

4+500

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (droga
gminna) przed
skutkami erozji

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

250

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

100

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

100

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182329

PLRW200012218219

PLRW200012218219

Przysłopianka

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Przysłopiank
a, Przysłup

Zdynia,
Zdynianka

Roztoka

– 2120 –

7+000

0+300

0+000

9+000

18+200

1+500

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynki
mieszklane i droga
gminna) przed
skutkami erozji

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

400

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

80

15

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218219

PLRW200012218219

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Sidława

Regetówka

Gładyszówka

– 2121 –

0+000

3+100

0+700

2+000

6+300

5+500

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynki
mieszklane) przed
skutkami erozji

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

300

200

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

x

zapobieganie
erozji dna i
brzegów
spowodowan
ej zatorami

zapobieganie
erozji dna i
brzegów
spowodowan
ej zatorami

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218219

PLRW200012218219

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Krzywy
Potok

Plebański
(Skwirtne)

Oderne

– 2122 –

0+000

0+350

0+500

1+500

2+000

2+000

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (droga
gminna) przed
skutkami erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (droga
gminna) przed
skutkami erozji

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

15

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218219

PLRW200012218219

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Matisa

Ropka

Ripka

– 2123 –

0+000

0+400

0+100

2+000

5+200

2+500

x

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

ochrona terenów
przyległych do
koryt (droga
gminna) przed
skutkami erozji

300

200

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

200

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

400

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218219

PLRW2000122182729

PLRW2000122182769

Ropa do zb.
Klimkówka

Kobylanka

Libuszanka

Szuwniak

Kobylanka

Obwałowani
e pot.
Libuszanka
lewe i prawe

– 2124 –

0+000

1+000

0+900

2+100

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów
zapobiegających
erozji

Poz. 4055

200

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art.. 61 Prawa
Budowlanego i
art.. 64 Prawa
Wodnego

250

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5+300

2+560

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zasypywanie
ubytków w koronie
wału i w
międzywalu w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli i
urządzeń ściśle
związanych z
wałem w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzi
owej i ochrony
przyległych
terenów

150/10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

Libuszanka

Obwałowani
e
p.powodziow
e rzeki
Dunajec
lewe i prawe
wraz z
infrastrukturą
techniczną.

PLRW200019226739

Wisłok od Zb. Rzeszów
do Starego Wisłoka

rzeka Wisłok

PLRW20001921895

Wisłoka od Rzeki do
Pot. Kiełkowskiego

Wisłoka

– 2125 –

101+500

44+600

118+000

45+500

x

zasypywanie
ubytków w koronie
wału i w
międzywalu w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

x

uniknięcie
powiększania się
zagrożenia dla
budowli

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

ochrona i
zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
rolniczych przed
powodzią

Poz. 4055

20

5

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli i
urządzeń ściśle
związanych z
wałem w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzi
owej i ochrony
przyległych
terenów

x

zniwelowanie
kosztów remontu

x

utrzymanie
dobrego
stanu
technicznego
budowli i
utrzymanie
parametrów
technicznych,

540

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921895

PLRW200019218771

Wisłoka od Rzeki do
Pot. Kiełkowskiego

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka

Wisłoka

– 2126 –

46+200

54+811

47+720

55+980

x

x

ochrona i
zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
rolniczych przed
powodzią

ochrona i
zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
rolniczych przed
powodzią

Poz. 4055

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019218771

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka

Wisłoka

– 2127 –

46+200

53+800

47+720

55+600

x

x

ochrona i
zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
rolniczych przed
powodzią

ochrona i
zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
rolniczych przed
powodzią

Poz. 4055

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142263337

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

Wisłok

Wisłok

– 2128 –

171+950

171+950

Poz. 4055

178+563

175+768

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obiektów, ochrona
przed powodzią
przyległych terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

15

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych

96,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142181959

PLRW200015218719

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

Wisłoka

Wisłoka

– 2129 –

126+372

104+190

127+165

113+583

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i lodó ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i lodó ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

60

840

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218499

PLRW200012218492

PLRW200014218299

Jasiołka od Chlebianki
do ujścia

Warzycki

Ropa od Sitniczanki do
ujścia

Jasiołka

Warzycki

Ropa

– 2130 –

0+000

0+000

0+350

2+481

0+945

5+260

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i lodó ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

240

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i lodó ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

126

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i lodó ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

300

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła

Wisła

– 2131 –

Poz. 4055

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

117

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

117

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921899

PLRW20001921895

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do
ujścia

Wisłoka od Rzeki do
Pot. Kiełkowskiego

Wisłoka

Wisłoka

– 2132 –

x

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

Poz. 4055

168

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

168

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921339

PLRW200002133529

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Kanał żeglowny Dwory

Wisła

Kanał
zeglugowy
Dwory

– 2133 –

0+600

0+000 k

22+800

7+800 k

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej) przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej) przed
skutkami erozji

100

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym
śródlądowej
drogi wodnej
Górnej Wisły,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna, ochrona
terenów
przyległych do
koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym
śródlądowej
drogi wodnej
Górnej Wisły,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna, ochrona
terenów
przyległych do
koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

300

200

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

500

x

Utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art.61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego, dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi,
zapewnienie
możliwości
żeglugi

1837

x

Utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art.61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego, dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi,
zapewnienie
możliwości
żeglugi

349

x

Utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
kompleksów
odwodnienio
wych

400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002135594

PLRW2000192135599

Kanał Łączański
(Kanał ŁączanySkawina)

Wisła od Skawy do
Skawinki

Kanał
ŁączanySkawina

Wisła

– 2134 –

0+000 k

22+800

17+200 k

60+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej) przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej) przed
skutkami erozji

50

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym
śródlądowej
drogi wodnej
Górnej Wisły,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna, ochrona
terenów
przyległych do
koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym
śródlądowej
drogi wodnej
Górnej Wisły,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna, ochrona
terenów
przyległych do
koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

200

300

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego

500

x

Utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art.61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego, dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi,
zapewnienie
możliwości
żeglugi

x

Utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art.61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego, dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi,
zapewnienie
możliwości
żeglugi

1872

3551

x

Utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
kompleksów
odwodnienio
wych

400

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192137759

PLRW200019213799

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Wisła od Podłężanki do
Raby

Wisła

Wisła

– 2135 –

60+000

97+700

97+700

134+800

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej) przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej) przed
skutkami erozji

200

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym
śródlądowej
drogi wodnej
Górnej Wisły,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna, ochrona
terenów
przyległych do
koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym
śródlądowej
drogi wodnej
Górnej Wisły,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna, ochrona
terenów
przyległych do
koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

300

200

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

500

500

x

Utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art.61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego, dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi,
zapewnienie
możliwości
żeglugi

14565

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621763

Strumień (Kanał
Strumień) do Rząski

Wisła

– 2136 –

134+800

160+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej) przed
skutkami erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym
śródlądowej
drogi wodnej
Górnej Wisły,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna, ochrona
terenów
przyległych do
koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

200

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

500

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu ub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2137 –

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej) przed
skutkami erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym
sródlądowej
drogi wodnej
Górnej Wisły,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna, ochrona
terenów
przyległych do
koryta
(infrastruktura)
przed skutkami
erozji

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art..61 Prawa
budowlanego i
art.64 Prawa
wodnego

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

160+600

175+200

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

0+000

3+700

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

3,7

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

18+100

14+000

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

3,6

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

0+850

0+040

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

0,8

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

14+000

10+500

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

2,6

x

200

x

300

x

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2138 –

Poz. 4055

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

1+749

4+020

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

2,3

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

18+300

19+300

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

1,2

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła

22+700

30+500

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

3,7

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

4+000

12+200

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

3,6

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

14+300

24+800

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

0,8

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

19+100

21+100

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

2,6

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

23+406

24+991

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

2,3

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

24+800

29+200

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

1,2

PLRW20001921339

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Wisła

25+000

30+160

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

0,7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła

Wisła

– 2139 –

30+160

29+200

31+150

30+200

Poz. 4055

x

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

0,9

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła

Wisła

– 2140 –

30+270

32+080

31+970

32+630

Poz. 4055

x

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

1,7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

0,6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła

Wisła

– 2141 –

29+950

36+500

36+500

45+950

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192135599

PLRW2000192137759

PLRW2000262137749

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Serafa

Wisła

Wisła

Drwina
Długa

– 2142 –

36+375

59+735

0+000

60+100

97+475

3+490

Poz. 4055

421

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

526

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

114

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213799

PLRW200019213799

Wisła od Podłężanki do
Raby

Wisła od Podłężanki do
Raby

Wisła

Wisła

– 2143 –

97+570

152+100

Poz. 4055

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

258

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021213999

PLRW200021213999

Wisła od Raby do
Dunajca

Wisła od Raby do
Dunajca

Wisła

Wisła

– 2144 –

Poz. 4055

x

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

140

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławicki oraz
KoszyckoOpatowieckiego oraz
Koszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławicki oraz
KoszyckoOpatowieckiego oraz
Koszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2145 –

175+400

181+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapewnienie
możliwości
żeglugi
na szlaku
żeglownym,zap
obieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

2 600

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

8 160

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2146 –

181+000

186+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

2 300

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

3 150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2147 –

186+000

191+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

800

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

5 100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2148 –

191+000

196+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

600

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

5 500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2149 –

196+000

201+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

800

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

5 400

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2150 –

201+000

206+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

1300

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

5 100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2151 –

206+000

211+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

2500

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

4 200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2152 –

211+000

216+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

400

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

5 400

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2153 –

216+000

222+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowejstanowią
cej zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrony terenów
przyległych do
korytaprzed
skutkami erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2400

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

2700,2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

PLRW20002121999

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła

Wisła

– 2154 –

222+000

226+900

226+900

232+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

50

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

240

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

885,3

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

960

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

4839,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121999

PLRW20002121999

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła

Wisła

Wisła

– 2155 –

232+200

242+500

247+900

242+500

247+900

255+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

50

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

7560

6240

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

9697,4

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

6600,2

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

9830

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121999

PLRW20002121999

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła

Wisła

Wisła

– 2156 –

255+000

260+000

265+000

260+000

265+000

270+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

150

150

150

x

zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami

1000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

2200

6700

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

1800

500

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

3200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121999

PLRW20002121999

PLRW2000212319

PLRW2000212319

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Sanu do
Sanny

Wisła od Sanu do
Sanny

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

– 2157 –

270+000

275+000

279+700

285+000

275+000

279+700

285+000

290+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

150

150

150

150

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

1200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

3000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

1600

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

3000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

1000

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

3500

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

1600

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

8100

Ze względu na obszar REZ1454
należy powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunki będące
przedmiotem ochrony obszaru na
rzece Wisła 279,7-295,2 km. Ze
względu na obszar PLH 060045 na
rzece Wisła realizacja działań
utrzymaniowych polegających na
wycinaniu drzew i krzewów
możliwa pod warunkiem
pozostawienia do 20%
powierzchni danego płatu, pod
warunkiem usunięcia biomasy
poza obręb płatu siedliska
(przedmiot ochrony murawy
kserotermiczne), realizacja działań
utrzymaniowych polegających na
wycinaniu drzew możliwa pod
warunkiem pozostawienia
martwego drewna oraz
pozostawienia drzew starszych niż
100 lat, z wyłączeniem sytuacji
klęskowych, np. wiatrowałów,
śniegołomów,
pożaru oraz gradacji szkodników
(przedmiot ochrony łęgi
wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2158 –

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do
Sanny

Wisła

PLRW20001621992

Prypeć

Prypeć

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW2000172312

Rzeka Strachocka

Rzeka
Strachocka

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Breń

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW200019217699

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Strumień

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

290+000

295+200

x

150

x

2800

x

4400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego do
ujścia

Wisłoka

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW200019219699

Trzeniówka od
Karolówki do ujścia

Trzeniówka

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW200019219899

Łęg od Murynia do
ujścia

Łęg

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2160 –

Poz. 4055

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do
Sanny

Wisła

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20002621729

Kanał Zyblikiewicza

Kanał
Zyblikiewicz
a2

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20002621732

Rów Odmęcki

Rów
Odmęcki

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20002621734

Dopływ z Maniowa

Dopływ z
Maniowa

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20002621752

Kineta

Kineta

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW200026219112

Kanał Kliszowski

Kanał
Kliszowski

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2161 –

Poz. 4055

PLRW2000623152

Smugi

Smugi

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW2000623169

Czyżówka

Czyżówka

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20009231499

Opatówka od Żychawy
do ujścia

Opatówka

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20001921499

Dunajec od Zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921789

PLRW2000921789

Czarna od zbiornika
Chańcza do ujścia

Czarna od zbiornika
Chańcza do ujścia

Czarna
Stazowska

Czarna
Stazowska

– 2162 –

0+000

25+000

25+000

40+420

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

1070

1450

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

12,5

7,5

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego dla
zapewnienia
bezpieczeństwaf
unkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921783

PLRW20009217817

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Czarna od Łukawki do
Dopływu z Rembowa

Czarna
Stazowska

Czarna
Stazowska

– 2163 –

44+000

49+000

49+000

59+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

75

150

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

2,5

5

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH260040 na rzece Czarna
Stazowska9 - 52 km, 56 - 59 km
prace utrzymaniowe prowadzić w
sposób uwzględniający potrzebę
utrzymywania strefy buforowej,
strefy roślinności brzegowej,
utrzymywania koryt rzek w stanie
zbliżonym do naturalnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178132

PLRW200019219499

Czarna do Łukawki
(bez Dopływu spod
Drugni)

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Czarna
Stazowska

Koprzywiank
a

– 2164 –

59+000

0+000

70+000

14+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt

315

150

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

5,5

390

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

2

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

6

6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH260040
na rzece Czarna Stazowska 59-70
km prace utrzymaniowe prowadzić
w sposób uwzględniający potrzebę
utrzymywania strefy buforowej,
strefy roślinności brzegowej,
utrzymywania koryt rzek w stanie
zbliżonym do naturalnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219699

PLRW200017219634

Trześniówka od
Karolówki do ujścia

Trześniówka do
Karolówki

Trześniówka

Trześniówka

– 2165 –

0+000

29+100

29+100

54+070

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

150

150

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

650

300

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

10

12

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219899

Łęg od Murynia do
ujścia

Łęg

– 2166 –

0+000

48+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

150

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

20

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB180005
wycinka drzew i przerostów na
rzece Łęg 0,000 - 48,100 możliwa
jest w przypadku zagrożenia
powstawania zatorów oraz w
przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych na zasadach
określonych w PZO za wyjątkiem
sytuacji zagrożenia:
bezpieczeństwa powszechnego,
powodziowego, życia i mienia
ludzi oraz innych sytuacji
klęskowych; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt; realizacja działań
hydrotechnicznych powinna
uwzględniać wymagania
siedliskowe zimorodka

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219853

Łęg od Przywry (z
Przywrą od Dąbrówki
do ujścia) do Murynia

Łęg

– 2167 –

48+100

53+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

150

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

10

Poz. 4055

Ze wzgledu na obszar PLB180005
wycinka drzew i przerostów na
rzece Łęg 48,100 - 53,300 możliwa
jest w przypadku zagrożenia
powstawania zatorów oraz w
przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych na zasadach
określonych w PZO za wyjątkiem
sytuacji zagrożenia:
bezpieczeństwa powszechnego,
powodziowego, życia i mienia
ludzi oraz innych sytuacji
klęskowych; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt; realizacja działań
hydrotechnicznych powinna
uwzględniać wymagania
siedliskowe zimorodka

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219839

Łęg od Turki do
Przyrwy (bez Przyrwy)

Łęg

– 2168 –

53+300

65+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

150

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

10

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB180005
wycinka drzew i przerostów na
rzece Łęg 53,300 - 65,200;
możliwa jest w przypadku
zagrożenia powstawania zatorów
oraz w przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych na zasadach
określonych w PZO za wyjątkiem
sytuacji zagrożenia:
bezpieczeństwa powszechnego,
powodziowego, życia i mienia
ludzi oraz innych sytuacji
klęskowych; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt; realizacja działań
hydrotechnicznych powinna
uwzględniać wymagania
siedliskowe zimorodka

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017219829

Łęg do Turka

Łęg

– 2169 –

65+200

80+384

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

150

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

10

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB180005
wycinka drzew i przerostów na
rzece Łęg 65,200 - 80,384
możliwa jest w przypadku
zagrożenia powstawania zatorów
oraz w przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych na zasadach
określonych w PZO za wyjątkiem
sytuacji zagrożenia:
bezpieczeństwa powszechnego,
powodziowego, życia i mienia
ludzi oraz innych sytuacji
klęskowych; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt; realizacja działań
hydrotechnicznych powinna
uwzględniać wymagania
siedliskowe zimorodka

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2170 –

0+000

45+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

18

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

40

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

18

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLB260001 na rzece Nida 0-4 km
działania prowadzić tak, aby
utrzymywać kompleksy
zadrzewień niezbędne dla
przedmiotu ochrony tego obszaru
jakim jest nurogęś. Należy zwracać
uwagę na pozostawienie drzew o
obwodzie pierśnicy powyżej 50 cm
oraz zwarcia podszytu 40-60%;
przy wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt. Ze względu na obecność
obszaru PLH260003 na rzece Nida
45,2-47,3 km działania prowadzić
w sposób uwzględniajacy potrzebę
utrzymania siedliska 6430; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2171 –

45+200

83+050

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

600

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

16

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH260003 na rzece Nida 45,247,3 km 73,0-79 km działania
prowadzić w sposób
uwzględniajacy potrzebę
utrzymania siedliska 6430; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216531

Nida od Czarnej Nidy
do Cieku od Korytnicy

Nida

– 2172 –

83+050

103+550

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

8

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB260001
na rzece Nida 86-101 km działania
prowadzić tak, aby utrzymywać
kompleksy zadrzewień niezbędne
dla przedmiotu ochrony tego
obszaru jakim jest nurogęś. Należy
zwracać uwagę na pozostawienie
drzew o obwodzie pierśnicy
powyżej 50 cm oraz zwarcia
podszytu 40-60%; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921649

PLRW20008216459

Czarna Nida od
Morawki do ujścia

Czarna Nida od
Pierzchnianki do
Morawki z Luborzanką
(od Zalewu Cedzyna do
ujścia)

Czarna Nida

Czarna Nida

– 2173 –

0+000

27+000

27+000

39+000

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

10

8

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH26004
na rzece Czarna Nida 0-6 km
należy powstrzymać się od prac
ingerujących w siedlisko poprzez
utrzymanie stanu zadrzewień
nadrzecznych- możliwa realizacja
prac utrzymaniowych nie
naruszająca siedliska; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła

– 2174 –

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida, gm.
Imielno,
Sobków,
Kije,
Pińczów,
Michałów

– 2175 –

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2176 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

22

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2177 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

11

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2178 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

16

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2179 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

27

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216531

PLRW200010216531

Nida od Czarnej Nidy
do Cieku od Korytnicy

Nida od Czarnej Nidy
do Cieku od Korytnicy

Nida

Nida

– 2180 –

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2181 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

16

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2182 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

13

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2183 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

18

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2184 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida

– 2185 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

24

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216531

PLRW200010216531

Nida od Czarnej Nidy
do Cieku od Korytnicy

Nida od Czarnej Nidy
do Cieku od Korytnicy

Nida

Nida

– 2186 –

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Nida od
Cieku od
Korytnicy do
ujścia

– 2187 –

0+000

5+000

Poz. 4055

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

PLRW2000921789

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Czarna od zbiornika
Chańcza do ujścia

Nida

Czarna
Staszowska

– 2188 –

0+000

8+900

Poz. 4055

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

72

x

zachowanie
odpowiednie
go stanu
budowli.
Ochrona i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych ,
rolniczych
przed
powodzią

1070

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121799

PLRW20002121999

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła

Wisła

– 2189 –

Poz. 4055

x

ochrona i
zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
przed powodzią

428

x

ochrona i
zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
przed powodzią

116

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219499

PLRW200019219499

PLRW200019219499

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Koprzywiank
a

Koprzywiank
a

Koprzywiank
a

– 2190 –

-

-

0+000

-

-

14+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

320

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219699

PLRW20002121999

PLRW20002121999

PLRW20002121999

Trześniówka od
Karolówki do ujścia

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Trześniówka

Wisła

Wisła

Wisła

– 2191 –

-

-

-

-

-

-

-

-

Poz. 4055

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

180

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

400

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

35

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

60

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121999

PLRW20002121999

PLRW2000212319

PLRW2000212319

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Sanu do
Sanny

Wisła od Sanu do
Sanny

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

– 2192 –

-

-

-

-

-

-

-

-

Poz. 4055

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

40

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

90

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

90

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

220

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000212319

PLRW2000212319

PLRW20002121999

PLRW20002121999

Wisła od Sanu do
Sanny

Wisła od Sanu do
Sanny

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

– 2193 –

-

-

-

-

-

-

-

-

Poz. 4055

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

8

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

40

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

35

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

15

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do
Sanny

– 2194 –

Poz. 4055

Wisła

PLRW20002121799

Wisła od Dunajca do
Wisłoki

PLRW20002121999

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Wisła

PLRW2000212319

Wisła od Sanu do
Sanny

Wisła

x

Wisła

238+500

279+800

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

117

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

117

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

132

ochrona i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych przed
powodzią

160

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu
a także na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły
w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2195 –

Poz. 4055

PLRW200019219899

Łęg od Murynia do
ujścia

Łęg

0+000

24+661

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

189

PLRW200019219699

Trześniówka od
Karolówki do ujścia

Trześniówka

0+000

29+069

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

244

PLRW200017219634

Trześniówka do
Karolówki

Trześniówka

29+069

36+869

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

63

x

ochrona i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,rolniczyc
h przed
powodzią

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192329

PLRW20000214179

Sanna od Stanianki do
ujścia

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Kanał
OpokaBorów

Dunajec

– 2196 –

0+000

173+750

5+180

184+00

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

40,2

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

9

x

Utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214179

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Szlembarski

Hubny

– 2197 –

0+000

0+000

0+200

0+400

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

10,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

30,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214179

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Wronina

Piekiełko

– 2198 –

0+000

0+000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+550

0+700

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

15,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214179

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Głęboki Jar

Limierzyska

– 2199 –

0+000

0+000

1+800

2+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

15,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214179

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Mizerzanka

Kluszkowian
ka

– 2200 –

0+000

1+300
(0+000)

3+300

5+320
(4+020)

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

40,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214179

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Kosarzyska

Głęboki
Potok

– 2201 –

0+000

0+000

1+150

0+500

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141569

PLRW2000122141569

Przykopa

Przykopa

Przykopa

Cygański

– 2202 –

0+000

0+000

7+500

0+650

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

30,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

40,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141569

PLRW2000122141569

Przykopa

Przykopa

Przeczny

Dursztyński

– 2203 –

0+000

0+000

0+750

1+700

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141729

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Niedziczanka

Niedziczanka

Łapszanka

– 2204 –

0+000

4+000

4+000

20+650

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

30,0

100,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

100,0

20,0

x

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

250,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141729

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Niedziczanka

Kacwinianka

Słotwiński

– 2205 –

0+000

0+000

7+500

0+300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141729

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Niedziczanka

Kacwiński

Strzyżawski

– 2206 –

0+000

0+000

3+500

2+800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214195

PLRW200015214195

Dunajec od Zb.
Czorsztyn do Grajcarka

Dunajec od Zb.
Czorsztyn do Grajcarka

Dunajec

Macelowy

– 2207 –

152+100

0+000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

173+750

1+220

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214195

PLRW2000122141969

Dunajec od Zb.
Czorsztyn do Grajcarka

Grajcarek

Na Lądzie

Grajcarek

– 2208 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+450

8+550

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

300,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

3000,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141969

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

Skotnicki

Biały

– 2209 –

0+000

0+000

1+450

0+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

15,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141969

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

Czarny

Jarmuta

– 2210 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+550

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+650

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

25,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141969

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

Sopotnicki

Pod Górkami

– 2211 –

0+000

0+000

4+500

0+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

10,0

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141969

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

Bryjarka

Smolak

– 2212 –

0+000

0+000

0+500

0+150

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

20,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

40,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141969

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

Niterbak

Sielski

– 2213 –

0+000

0+000

1+300

1+700

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

5,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141969

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

Szlachtowski

Krupianki

– 2214 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+400

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141969

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

Czerszla

Stary

– 2215 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

5,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141969

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

Czarna Woda

Jasielnik

– 2216 –

0+000

0+000

3+000

0+250

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

5,0

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141969

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

Skalskie

Biała Woda

– 2217 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+800

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

10,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec

Kozłecki

– 2218 –

138+000

0+000

152+100

0+700

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

300,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

10,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Zakijowski

Ciemny

– 2219 –

0+000

0+000

1+100

0+450

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

20,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Ziemiankow
y

Bliszcza

– 2220 –

0+000

0+000

1+300

0+350

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

5,0

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Berdelski

Jaźwiec

– 2221 –

0+000

0+000

1+700

0+250

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

5,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW2000721419729

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Krośnica

Klępy

Krośnica

– 2222 –

0+000

0+000

0+800

9+940

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

100,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

5,0

200,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

350,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000721419729

PLRW2000721419729

Krośnica

Krośnica

Międzygórsk
i

Czarna
Krośnica

– 2223 –

0+000

0+000

0+500

1+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000721419729

PLRW2000721419729

Krośnica

Krośnica

Kotelniczy

Dziadowe
Kąty

– 2224 –

0+000

0+000

0+450

2+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

10,0

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000721419729

PLRW2000721419729

Krośnica

Krośnica

Biały Potok

Lubań

– 2225 –

0+000

0+000

1+800

3+300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

10,0

40,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000721419729

PLRW20001221419769
9

Krośnica

Ochotnica

Gielniarz

Ochotnica

– 2226 –

0+000

0+000

0+500

16+850

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

70,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

300,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

250,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419769
9

PLRW20001221419769
9

Ochotnica

Ochotnica

Osobski

Rolnicki

– 2227 –

0+000

0+000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+250

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419769
9

PLRW20001221419769
9

Ochotnica

Ochotnica

Lubański

Kudowski

– 2228 –

0+000

0+000

1+500

1+900

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

15,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419769
9

PLRW20001221419769
9

Ochotnica

Ochotnica

Szymanowsk
i

Młynne

– 2229 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+405

4+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

20,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419769
9

PLRW20001221419769
9

Ochotnica

Ochotnica

Dłubaczowsk
i

Gorcowe

– 2230 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+350

3+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

15,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

2,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419769
9

PLRW20001221419769
9

Ochotnica

Ochotnica

Skrodne

Jurkowski

– 2231 –

0+000

0+000

Poz. 4055

1+950

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+850

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419769
9

PLRW20001221419769
9

Ochotnica

Ochotnica

Groniowski

Majdowski

– 2232 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+350

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+460

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419769
9

PLRW20001221419769
9

Ochotnica

Ochotnica

Jamne

Pierdułowski

– 2233 –

0+000

0+000

3+800

0+600

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
przed skutkami
erozji

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419769
9

PLRW20001221419769
9

Ochotnica

Ochotnica

Jaszcze

Forędówka

– 2234 –

0+000

0+000

4+800

1+800

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419769
9

PLRW2000142141399

Ochotnica

Dunajec od Białego
Dunajca do zb.
Czorsztyn

Furcówka

Dunajec

– 2235 –

0+000

184+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+700

199+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

500,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

100,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

180,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142141399

PLRW2000142141399

Dunajec od Białego
Dunajca do zb.
Czorsztyn

Dunajec od Białego
Dunajca do zb.
Czorsztyn

Górski

Migront

– 2236 –

0+000

0+000

1+800

4+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214136

PLRW20006214138

Łopuszanka

Czerwonka

Łopuszanka

Czerwonka

– 2237 –

0+000

0+000

7+400

9+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

8,0

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141349

PLRW2000122141349

Leśnica

Leśnica

Leśnica

Muchów
Potok

– 2238 –

0+000

0+000

17+700

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

50,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

60,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141392

PLRW2000122141392

Potok Knurowski

Potok Knurowski

Knurowski

Graniczny

– 2239 –

0+000

0+000

4+500

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

25,0

15,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141392

Potok Knurowski

Młynny

– 2240 –

0+000

1+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

12,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142141549

Białka od Jaworowego
do ujścia

Białka

– 2241 –

0+000

24+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

200,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

50,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

130,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120024
na rzece Biała 0-22 km możliwość
realizacji działań utrzymaniowych
wynikających z potrzeby ochrony
przed powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO; na
rzece Biała 0-18 km należy
powstrzymać się od prowadzenia
prac polegających na usuwaniu
drzew i krzewów, które mogłyby
wpływać na siedlisko 91E0 będące
przedmiotem ochrony w tym
obszarze. Prace te można
realizować jedynie na
pojedynczych drzewach; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt; należy powstrzymać się
od prowadzenia prac polegających
na usuwaniu drzew, które mogłyby
wpływać na siedlisko 91E0 będące
przedmiotem ochrony w tym
obszarze. Prace te można
realizować z pozostawieniem
drzew do osiągnięcia wiecu co
najmniej 40 lat oraz z
pozostawieniem martwych
i obumierających drzew w
drzewostanach

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142141549

Białka od Jaworowego
do ujścia

Czerwonka

– 2242 –

0+000

4+500

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120024
na rzece Czerwonka 0-0,5 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO;
należy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów, które
mogłyby wpływać na siedlisko
91E0 będące przedmiotem ochrony
w tym obszarze. Prace te można
realizować jedynie na
pojedynczych drzewach; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt; należy powstrzymać się
od prowadzenia prac polegających
na usuwaniu drzew, które mogłyby
wpływać na siedlisko 91E0 będące
przedmiotem ochrony w tym
obszarze. Prace te można
realizować z pozostawieniem
drzew do osiągnięcia wiecu co
najmniej 40 lat oraz z
pozostawieniem martwych
i obumierających drzew w
drzewostanach

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142141549

PLRW2000121415469

Białka od Jaworowego
do ujścia

Białka od Rybiego
Potoku do Jaworowego
z Jaworowym od
granicy państwa

Podgórzański

Białka

– 2243 –

0+000

24+400

4+300

38+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

5,0

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000121415469

PLRW20001221415489

Białka od Rybiego
Potoku do Jaworowego
z Jaworowym od
granicy państwa

Trybska Rzeka

Jaworowy

Trybska
Rzeka

– 2244 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+100

4+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

8,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221415489

PLRW20001421412999

Trybska Rzeka

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Czarnogórski

Biały
Dunajec

– 2245 –

0+000

0+000

5+500

18+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

200,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

150,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

30,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

120,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001421412999

PLRW20001421412999

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Furczański

Florynów

– 2246 –

0+000

0+000

4+0000

4+800

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Poz. 4055

8,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001421412999

PLRW20001421412999

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Szyposzów

Bustryk

– 2247 –

0+000

0+000

4+800

4+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

5,0

15,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

40,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

110,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001421412999

PLRW20001421412999

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Maciatów

Sieczków

– 2248 –

0+000

0+000

1+200

1+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

3,0

3,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001421412999

PLRW20001421412999

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Błaszczakow
a Grobel

Misiary

– 2249 –

0+000

0+000

1+000

1+600

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

3,0

3,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

70,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001421412999

PLRW20001421412999

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Biały Dunajec od
Porońca do ujścia

Suchowiańsk
i

Gliczarowski

– 2250 –

0+000

0+000

4+000

5+000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

8,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

80,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141289

PLRW200012141289

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim
do Porońca, z
Porońcem

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim
do Porońca, z
Porońcem

Zakopianka

Poroniec

– 2251 –

18+100

0+000

20+300

3+890

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

50,0

25,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Poz. 4055

15,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141289

PLRW200012141289

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim
do Porońca, z
Porońcem

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim
do Porońca, z
Porońcem

Poroniec

Cichowiańsk
i

– 2252 –

3+970

0+000

7+300

1+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

25,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141289

PLRW20001214125

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku Olczyskiego, z
Potokiem Olczyskim
do Porońca, z
Porońcem

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Młynisk do Potoku
Olczyskiego

Olczyski

Zakopianka

– 2253 –

0+000

20+300

5+300

24+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

20,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

160,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001214125

PLRW20001214125

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Młynisk do Potoku
Olczyskiego

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Młynisk do Potoku
Olczyskiego

Chyców

Kotelnicki

– 2254 –

0+000

0+000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+000

1+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001214125

PLRW200022141229

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Młynisk do Potoku
Olczyskiego

Biały Dunajec do
Młyniska

Bystra

Cicha Woda

– 2255 –

0+000

24+900

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+650

35+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

40,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

90,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200022141229

PLRW200022141229

Biały Dunajec do
Młyniska

Biały Dunajec do
Młyniska

Młyniska

Biały

– 2256 –

0+000

0+000

2+600

1+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

120,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200022141229

PLRW200022141229

Biały Dunajec do
Młyniska

Biały Dunajec do
Młyniska

Walowa
Góra

Gładczański

– 2257 –

0+000

0+000

0+900

1+100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

3,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

40,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200022141229

PLRW200022141129

Biały Dunajec do
Młyniska

Dunajec do Kirowej
Wody

Za Bramką

Siwa Woda

– 2258 –

0+000

0+000

1+700

2+100

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

50,0

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141138

PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Czarny
Dunajec

Lejowy
Potok

– 2259 –

232+900

0+000

239+300

2+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

500,0

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

400,0

50,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

300,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141138

PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Kirowa
Woda

Antałowski
Potok

– 2260 –

0+000

0+000

2+500

4+200

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

30,0

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

50,0

10,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141138

PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Głęboki
Potok

Przybylanka

– 2261 –

0+000

0+000

3+500

2+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

30,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141138

PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Magurski
Potok

Iwański
Potok

– 2262 –

0+000

0+000

3+000

3+250

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

30,0

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141138

PLRW200012141138

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Greków
Potok

Gawronów
Potok

– 2263 –

0+000

0+000

1+500

2+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

30,0

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012141138

PLRW200014214119

Dunajec od Kirowej
Wody do Dzianiskiego
Potoku

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Garczków
Potok

Czarny
Dunajec

– 2264 –

0+000

199+600

2+250

232+900

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

1000,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

500,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

1000,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214119

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Dzianiski

Zagrodziank
a

– 2265 –

0+000

0+000

7+000

1+200

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

200,0

20,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

50,0

10,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

30,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214119

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Domagalski
Potok

Chrobaków
Potok

– 2266 –

0+000

0+000

1+500

2+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

20,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214119

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Siców Potok

Zaborski
Potok

– 2267 –

0+000

0+000

1+100

4+780

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214119

PLRW200062141152

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Czarny Potok

Czerwony

Czarny Potok

– 2268 –

0+000

0+000

7+600

16+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Wielki
Rogoźnik

Cichy

– 2269 –

0+000

0+000

14+100

14+300

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

500,0

300,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

200,0

100,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Szymejowski
Potok

Chochołów
Potok

– 2270 –

0+000

0+000

1+000

1+200

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Szumusiaczy
Potok

Potok Za
Groniem
(Kotelnicki)

– 2271 –

0+000

0+000

1+200

3+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Górkowski
Potok
(Mulce,
Koryciarze)

Pasierzański
Potok

– 2272 –

0+000

0+000

3+000

1+800

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Wojcieszacki
Potok

Bystry

– 2273 –

0+000

0+000

2+000

13+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

300,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

100,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Słodyczków
Potok

Lipień

– 2274 –

0+000

0+000

1+450

1+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Ligasowski
Potok

Kulowiański
Potok

– 2275 –

0+000

0+000

1+900

1+700

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Florków
Potok

Łacków
Potok

– 2276 –

0+000

0+000

1+700

1+900

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Naglakowski
Potok

Bez Nazwy
(lewy
dopływ pot.
Bystry na
granicy wsi
Nowe
BystreRatułów)

– 2277 –

0+000

0+000

2+100

2+300

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Strzępów
Potok

Sydzików
Potok

– 2278 –

0+000

0+000

2+000

1+700

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Franosi
Potok

Zmarzły
Potok

– 2279 –

0+000

0+000

1+900

1+800

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Czerwony
Potok
(Czerwienny
)

Raczy Potok

– 2280 –

0+000

0+000

8+500

5+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Molczy
Potok

Trawny

– 2281 –

0+000

0+000

1+000

3+300

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Mały
Rogoźnik

Skrzypne

– 2282 –

0+000

0+000

16+300

3+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

300,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

100,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do korya
przed
skutkami
erozji.

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Pitoniówka

Mościska

– 2283 –

0+000

0+000

2+000

2+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Wójcicki

Potok Za
Groniem

– 2284 –

0+000

0+000

1+000

2+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Rakowy
(Potoczek)

Klikuszówka

– 2285 –

0+000

0+000

3+000

5+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141189

Wielki Rogoźnik

Kowaniec

Skotnica

Kowaniec

– 2286 –

0+000

0+000

1+000

6+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

100,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

50,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

400,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141189

PLRW2000122141189

Kowaniec

Kowaniec

Mały
Kowaniec

Gazdy

– 2287 –

0+000

0+000

1+500

2+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141189

PLRW2000122141189

Kowaniec

Kowaniec

Oleksówki

Międzygroń

– 2288 –

0+000

0+000

1+000

1+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141189

PLRW2000122141189

Kowaniec

Kowaniec

Olesiów
Potok

Zadział

– 2289 –

0+000

0+000

0+500

3+700

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141189

PLRW2000122141189

Kowaniec

Kowaniec

Robów

Marchwiany

– 2290 –

0+000

0+000

2+000

1+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

PLRW20001221411569

Lepietnica

Lepietnica

Lepietnica

Czepców
Potok

– 2291 –

0+000

0+000

15+000

1+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

300,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

100,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

PLRW20001221411569

Lepietnica

Lepietnica

Obidowiec

Białoniowski
Potok

– 2292 –

0+000

0+000

3+000

1+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

PLRW20001221411569

Lepietnica

Lepietnica

Węgrów
Potok

Grzeszów
Potok

– 2293 –

0+000

0+000

1+500

1+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

PLRW20001221411569

Lepietnica

Lepietnica

Łazienowski
Potok

Łaniówka

– 2294 –

0+000

0+000

1+000

0+700

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

PLRW20001221411569

Lepietnica

Lepietnica

Kubicków
Potok

Radziszowsk
i

– 2295 –

0+000

0+000

1+000

0+700

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

PLRW20001221411569

Lepietnica

Lepietnica

Głęboki
Potok

Zielony
Potok

– 2296 –

0+000

0+000

2+000

0+800

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

PLRW20001221411569

Lepietnica

Lepietnica

Charczynka

Gąsiorówka

– 2297 –

0+000

0+000

2+000

0+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

Lepietnica

Łęg

– 2298 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

5,0

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna
Orawa

– 2299 –

27+300

39+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

300,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

100,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120002
należy na rzece Czarna Orawa
27,3 -28,8 km-należy zaniechać
prac, które mogą wpłynąć na
naturalny stan cieku, dopuszcza się
prowadzenie prac w przypadku
ochrony przeciwpowodziowej i
usuwania szkód popowodziowych;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; wycinka
pojedynczych drzew możliwa jest
w przypadku zagrożenia
powstawania zatorów oraz w
przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Orawka (db.
rz. Czarna
Orawa od
ujścia
Bukowińskie
go Strumyka)

Jędraszcz

– 2300 –

39+400

0+000

48+500

3+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

50,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

15,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Potok Bez
Nazwy (lewy
dopływ rz.
Orawka na
wys. posesji
nr 93-94 w
m.
Podsarnie)

Bukowiński
Strumyk

– 2301 –

0+000

0+000

1+500

10+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Psiarnia

Psi Potok

– 2302 –

0+000

0+000

1+000

1+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Wisielec

– 2303 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

5,0

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120002
na rzece Wisielec ok..8m-ok. 29m należy zaniechać prac, które mogą
wpłynąć na naturalny stan cieku,
dopuszcza się prowadzenie prac w
przypadku ochrony
przeciwpowodziowej i usuwania
szkód popowodziowych;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; wycinka
pojedynczych drzew możliwa jest
w przypadku zagrożenia
powstawania zatorów oraz w
przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822229

PLRW120012822229

Zubrzyca

Zubrzyca

Zubrzyca

Suchy Potok

– 2304 –

0+000

0+000

14+000

1+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

300,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

100,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822229

PLRW120012822229

Zubrzyca

Zubrzyca

Biały Potok

Syhlec
(Solawka)

– 2305 –

0+000

0+000

2+000

6+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

100,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

50,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

150,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822229

PLRW120012822229

Zubrzyca

Zubrzyca

Czarny Potok

Składziska

– 2306 –

0+000

0+000

1+000

1+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822229

PLRW120012822229

Zubrzyca

Zubrzyca

Gawryłowski
Potok

Dopływ spod
Gronia

– 2307 –

0+000

0+000

1+000

1+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822249

PLRW120012822249

Piekielnik

Piekielnik

Piekielnik

Biała Woda
(db. Pot.
Piekielnik od
ujścia
Czarnej
Wody)

– 2308 –

0+000

9+640

9+640

13+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

100,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120002
na rzece Piekielnik 0-8,2 km;
należy zaniechać prac, które mogą
wpłynąć na naturalny stan cieku,
dopuszcza się prowadzenie prac w
przypadku ochrony
przeciwpowodziowej i usuwania
szkód popowodziowych;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822249

PLRW120012822249

Piekielnik

Piekielnik

Czarna Woda

Grunik

– 2309 –

0+000

0+000

4+500

5+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822249

Piekielnik

Borowy
Potok

– 2310 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

5,0

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120002
na rzece Borowy Potok 0-5 km;
należy zaniechać prac, które mogą
wpłynąć na naturalny stan cieku,
dopuszcza się prowadzenie prac w
przypadku ochrony
przeciwpowodziowej i usuwania
szkód popowodziowych;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; wycinka
pojedynczych drzew możliwa jest
w przypadku zagrożenia
powstawania zatorów oraz w
przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822249

Piekielnik

Borczak

– 2311 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

5,0

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822269

Syhlec

Sylec

– 2312 –

0+000

17+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

200,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

100,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120002
na rzece Syhlec 0-6,5km- należy
zaniechać prac, które mogą
wpłynąć na naturalny stan cieku,
dopuszcza się prowadzenie prac w
przypadku ochrony
przeciwpowodziowej i usuwania
szkód popowodziowych;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; wycinka
pojedynczych drzew możliwa jest
w przypadku zagrożenia
powstawania zatorów oraz w
przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822269

PLRW120012822269

Syhlec

Syhlec

Skalnica

Jasiurowski
Potok

– 2313 –

0+000

0+000

3+500

0+800

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

30,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

10,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120014822279

PLRW120014822279

Czarna Orawa od
Zubrzycy bez Zubrzycy
do ujścia

Czarna Orawa od
Zubrzycy bez Zubrzycy
do ujścia

Czarna
Orawa

Jasiowski
Potok

– 2314 –

19+519

0+000

27+300

3+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

300,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

100,0

5,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120002
na rzece Czarna Orawa 19,51927,300 km należy zaniechać prac,
które mogą wpłynąć na naturalny
stan cieku, dopuszcza się
prowadzenie prac w przypadku
ochrony przeciwpowodziowej i
usuwania szkód popowodziowych;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120014822279

PLRW120014822279

Czarna Orawa od
Zubrzycy bez Zubrzycy
do ujścia

Czarna Orawa od
Zubrzycy bez Zubrzycy
do ujścia

Chyżnik

Dalsza
Młaka

– 2315 –

0+000

0+000

5+000

2+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120014822279

PLRW1200128222729

Czarna Orawa od
Zubrzycy bez Zubrzycy
do ujścia

Lipnica

Bliższa
Młaka

Lipnica
(Lipniczanka
)

– 2316 –

0+000

0+000

1+000

15+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

200,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

100,0

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222729

PLRW1200128222729

Lipnica

Lipnica

Przywarówk
a

Szumiący
Potok

– 2317 –

0+000

0+000

2+500

4+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

100,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

50,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222729

PLRW1200128222729

Lipnica

Lipnica

Zgamowski
Potok

Przykopka

– 2318 –

0+000

0+000

1+000

0+200

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222729

PLRW1200128222729

Lipnica

Lipnica

Kiczorka

Zwiotkowski
Potok

– 2319 –

0+000

0+000

6+000

1+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

50,0

20,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222729

PLRW1200128222729

Lipnica

Lipnica

Kuligowski
potok

Cichy Potok

– 2320 –

0+000

0+000

2+000

2+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222729

PLRW1200128222923

Lipnica

Chyżny do granicy
państwa

Górka

Chyżny

– 2321 –

0+000

1+300

2+000

8+100

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

20,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222923

PLRW1200128222923

Chyżny do granicy
państwa

Chyżny do granicy
państwa

Jamów
Chyżny

Tokarka

– 2322 –

0+000

0+000

1+000

3+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222929

PLRW1200128222949

Chyżny graniczny

Krzywań

Chyżny

Krzywań
Bliższy

– 2323 –

0+000

0+000

1+300

5+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

20,0

20,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222949

PLRW120014822279

Krzywań

Czarna Orawa od
Zubrzycy bez Zubrzycy
do ujścia

Pasiekowy
Potok

Graniczny
Krzywań
(Dalszy)

– 2324 –

0+000

0+000

2+000

3+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

10,0

30,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

Poz. 4055

5,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222989

Jeleśnia na granicy PL i
SK

Jeleśnia

– 2325 –

0+000

11+100

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

0+000
(0+000)

9+800
(9+750)

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

9+800
(9+750)

15+200
(15+300)

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryta przed
skutkami erozji

50,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zabieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zabezpieczenie
funkcjonowania
przeprawy
promowej w km
3+900

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

120,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów oraz
zapobiegający
erozji ( art. 64 PW i
art. 61 PB)

19,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002122999

PLRW20002122999

PLRW20002122999

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

San

San

San

San

– 2326 –

15+200
(15+300)

21+000
(21+300)

25+450
(25+400)

30+750
(30+600)

Poz. 4055

21+000
(21+300)

25+450
(25+400)

30+750
(30+600)

37+700
(37+400)

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów oraz
zapobiegający
erozji ( art. 64 PW i
art. 61 PB)

20,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów oraz
zapobiegający
erozji ( art. 64 PW i
art. 61 PB)

55,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów oraz
zapobiegający
erozji ( art. 64 PW i
art. 61 PB)

42,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002122999

PLRW20002122999

PLRW20002122779

San od Rudni do ujścia

San od Rudni do ujścia

San od Złotej do Rudni

San

San

San

– 2327 –

37+700
(37+400)

45+800
(45+580)

51+550
(51+150)

45+800
(45+530)

51+550
(51+150)

72+700
(73+020)

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
wyrwy-szt.2 w km
53+150-53+195
bp, 56+11056+145 bp

120,0

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zabieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych, w
km: 37+00039+000

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami

50,0

10,0

10,0

x

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów oraz
zapobiegający
erozji ( art. 64 PW i
art. 61 PB)

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

160,0

114,6

60,0

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

380,0

200,0

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
przed
skutkami
erozji

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
przed
skutkami
erozji

0,7

0,7

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002122733

PLRW2000192259

San od Wisłoka do
Złotej

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka

San

San

– 2328 –

72+700
(73+020)

90+500
(90+915)

90+500
(90+915)

136+800
(137+840)

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
wyrwy-szt.4 w km
107+020107+060bp,
134+400134+490bl,
134+600134+640bp,
135+400-135+450

275,0

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami

10,0

10,0

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

127,5

240,0

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

425,0

800,0

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
przed
skutkami
erozji

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
przed
skutkami
erozji

0,7

0,7

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 121,5-164,55
należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2329 –

PLRW2000192259

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka

San

136+800
(137+840
)

157+000
(164+550)

PLRW200019225131

San od Wiaru do
Huczek

San

157+000
(164+550
)

160+000
(167+365)

x

odsypiska
powoduja
zawężenie
przekroju koryta
i niszczenie
brzegów rzeki.
Usunięcie
odsypisk
zdecydowanie
poprwai spływ
wód i ograniczy
niszczenie
brzegów rzeki

230,0

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

600,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 121,5-164,55
należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015223999

San od Olszanki do
Wiaru

San

– 2330 –

160+000
(167+365
)

185+000
(197+550)

x

odsypiska
powoduja
zawężenie
przekroju koryta
i niszczenie
brzegów rzeki.
Usunięcie
odsypisk
zdecydowanie
poprwai spływ
wód i ograniczy
niszczenie
brzegów rzeki

230,0

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

7000,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 160-185
(167,365-197,550) należy
ograniczyć prowadzenie prac
mogących ingerować w koryto
rzeki oraz odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San

– 2331 –

185+000
(197+550
)

223+000
(235+500)

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
zatorom
lodowym,
zapobieganie
niszcenie
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami,
ocrona terenów
przyległych
przed erozją
boczną

168,0

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

1150,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Ze względu na obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 195,5-281 km
należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San

– 2332 –

223+000
(235+500
)

236+000
(249+000)

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta
ciekuzapobiega
nie zatorom
lodowym,
zapobieganie
niszcenie
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami,
ocrona terenów
przyległych
przed erozją
boczną

150,0

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

720

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Ze względu na obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 195,5-281 km
należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San

– 2333 –

236+000
(249+000
)

260+452
(274+555)

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta
zapobieganie
zatorom
lodowym,
zapobieganie
niszcenie
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
przed erozją
boczną

185,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

1800,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Ze względu na obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 195,5-281 km
należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San

– 2334 –

260+452
(274+555
)

266+600
(281+250)

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Ze względu na obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 195,5-281 km
należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San od Tyrawki do
Olszanki

Biały Potok

Ratniówka

– 2335 –

0+000

0+000

4+000

5+700

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

3,0

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

2,0

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200015223319

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

San

– 2336 –

266+600
(281+250
)

319+000
(334+120)

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

20,0

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

20,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względuna obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 281-293należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200015223319

RW200015223319

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

Dębny

Olchowski
Potok
(Olchowiecki
)

– 2337 –

0+000

0+000

4+700

4+600

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

Poz. 4055

3,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

1,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200015223319

RW200015223319

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

Stróża
Wielka
(Stróżowski)

Brodek

– 2338 –

0+000

0+000

6+200

5+500

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

Poz. 4055

3,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200015223319

RW200015223319

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

Manasterzec

Huzel

– 2339 –

0+000

0+000

4+300

3+000

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200015223319

RW200015223319

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

Dopływ z
Weremienia
(Weremień)

Myczkowian
ka

– 2340 –

0+000

0+000

Poz. 4055

2+700

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+770

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

2,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014221199

PLRW200012221149

PLRW200012221149

San od Wołosatego do
zb. Solina

San do Wołosatego

San do Wołosatego

San

San

Krywka

– 2341 –

350+000
(359+100
)

381+550
(391+300
)

0+000

381+550
(391+300)

444+000
(457+755)

5+200

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221149

PLRW20001922899

PLRW200019228599

San do Wołosatego

Tanew od Łady do
ujścia

Tanew od Muchy do
Łady

Wołosaty poza
granicami
BPN

Tanew

Tanew

– 2342 –

0+000

0+000

25+900
(26+300)

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

8+200

25+900
(26+300)

66+850
(71+155)

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

x

x

zabezpieczenie
urzadzeń
wodnych oraz
infrastruktury
drogowej,
komunalnej i
wodociągowej

zabezpieczenie
urzadzeń
wodnych oraz
infrastruktury
drogowej,
komunalnej i
wodociągowej

5,0

5,0

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

60,0

45,0

x

j.w

100,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

0,7

0,7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001922835

RW20007228169

Tanew od
Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

Tanew do
Łosinieckiego Potoku

Tanew

Tanew

– 2343 –

66+850
(71+155)

89+500
(95+260)

89+500
(95+260)

109+000
(114+252)

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
wyrwy-szt.3 w km:
69+50069+515bp,
69+970-70+000bl,
70+230-70+280bl

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia oraz
ochrona terenów
przyległych do
koryt przed
skutkami erozji
wyrwy-szt.2 w km:
69+48096+500bp,
96+320bl

47,5

40,0

x

x

zabezpieczenie
urzadzeń
wodnych oraz
infrastruktury
drogowej,
komunalnej i
wodociągowej

zabezpieczenie
urzadzeń
wodnych oraz
infrastruktury
drogowej,
komunalnej i
wodociągowej

5,0

5,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

6,0

x

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

40,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

0,7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

0,7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
oraz
Krasnobrodzkie
go Parku
Krajobrazoweg
o, a także Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH180017
w obrębie siedliska oraz
bezpośredniego otoczenia należy
zaniechać prac na rzece Tanew
71- 95 km z wyjątkiem cięć
sanitarnych i usuwania gatunków
obcych ekologicznie; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt.należy powstrzymać się
od prowadzenia prac w obrębie
siedliska lub prowadzić je z
zachowaniem areału, struktury oraz
składu gatunkowego; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2344 –

PLRW200015223999

San od Olszanki do
Wiaru

Z Prałkowiec

0+000

3+000

PLRW2000922499

Wiar od granicy
państwa do ujścia

Wiar

0+000

11+500
(12+500)

PLRW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

Wiar

22+500
(25+500)

31+500
(34+830)

x

zabezpieczenie
brzegów i terenów
uzytkowych przed
dalszym
niszczeniem. Zasyp
wyrw zabezpieczy
brzegi przed erozją
boczną

1400,0

x

ochrona
terenów
przyległych do
koryta

x

odsypiska
powoduja
zawężenie
przekroju koryta
i niszczenie
brzegów rzeki.
Usunięcie
odsypisk
zdecydowanie
poprwai spływ
wód i ograniczy
niszczenie
brzegów rzeki

Poz. 4055

9,0

260,0

x

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

110,0

usunięcie tam
bobrowych
pozwoli na
swobodny
spływ wód w
korycie cieku
i zapobiegnie
podtopieniu
terenów
sasiednich

5,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222452

PLRW20001222452

PLRW20001222452

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Wiar

Jarce

Sieńkowiec

– 2345 –

31+500
(34+830)

0+000

0+000

68+000
(74+651)

2+000

1+000

x

zabezpieczenie
brzegów i terenów
uzytkowych przed
dalszym
niszczeniem. Zasyp
wyrw zabezpieczy
brzegi przed erozją
boczną

1520,0

x

odsypiska
powoduja
zawężenie
przekroju koryta
i niszczenie
brzegów rzeki.
Usunięcie
odsypisk
zdecydowanie
poprwai spływ
wód i ograniczy
niszczenie
brzegów rzeki

250,0

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

150,0

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.
Rozbiórka
tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.
Rozbiórka
tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.
Rozbiórka
tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

5,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222452

PLRW20001222452

PLRW20001222452

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Tym

Jamninka

Turnica

– 2346 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

2+000

5+000

1+500

x

x

odsypiska
powoduja
zawężenie
przekroju koryta
i niszczenie
brzegów rzeki.
Usunięcie
odsypisk
zdecydowanie
poprwai spływ
wód i ograniczy
niszczenie
brzegów rzeki

odsypiska
powoduja
zawężenie
przekroju koryta
i niszczenie
brzegów rzeki.
Usunięcie
odsypisk
zdecydowanie
poprwai spływ
wód i ograniczy
niszczenie
brzegów rzeki

5,0

6,0

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

4,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222452

PLRW20001222452

PLRW20001222452

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Rozłogi

Klimówka

Roztoka

– 2347 –

0+000

0+000

0+000

1+900

4+500

3+500

Poz. 4055

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

5,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222452

PLRW20001222452

PLRW20001222465

Wiar do Sopotnika

Wiar do Sopotnika

Wyrwa I do granicy
państwa

Mszaniec

Łodzinka

Wyrwa

– 2348 –

0+000

0+000

27+600

2+000

2+000

32+000

Poz. 4055

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

4,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222396

PLRW20001222389

PLRW20001222389

Łętowianka

Olszanka

Olszanka

Łętowianka

Olszanka

Krzeczkowsk
i Potok

– 2349 –

0+000

0+000

0+000

3+500

7+000

4+000

x

zabezpieczenie
brzegów i terenów
uzytkowych przed
dalszym
niszczeniem. Zasyp
wyrw zabezpieczy
brzegi przed erozją
boczną

300,0

x

odsypiska
powoduja
zawężenie
przekroju koryta
i niszczenie
brzegów rzeki.
Usunięcie
odsypisk
zdecydowanie
poprawi spływ
wód i ograniczy
niszczenie
brzegów rzeki,
odmulanie
niecek
wypadowych
stopni wodnych
poprawi ich
funkcjonowanie

25,0

Poz. 4055

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

5,0

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

8,0

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

5,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222389

Olszanka

Lany

– 2350 –

0+000

1+000

PLRW20001222389

Olszanka

Turków

0+000

2+000

PLRW20001222389

Olszanka

Dopływ
Brylińce
(Kobylański)

0+000

0+500

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

Dopływ spod
Góry
Horoszówki
(Horoszówka
)

0+000

Poz. 4055

3+800

x

x

tamy
bobrowe
powodują
piętrzenie się
wód oraz
zalewanie
okolicznych
terenów.Rozb
iórka tam
bobrowych
ma na celu
umożliwienie
drożności
rzek i
potoków oraz
właściwy
spływ wody.

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5,0

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San od Tyrawki do
Olszanki

Kupija
(Chołowice)

Kupieńska
Rzeka

– 2351 –

0+000

0+000

4+600

4+600

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
zatorom
lodowym,

5

Poz. 4055

x

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San od Tyrawki do
Olszanki

Chyrzynka

Skopowska
Rzeka
(Ze
Skopowa)

– 2352 –

0+000

0+000

Poz. 4055

2+000

5+400

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

10

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

65

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San od Tyrawki do
Olszanki

Świnka

Olszówka
(Pawłokoma)

– 2353 –

0+000

0+000

Poz. 4055

5+400

5+800

x

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

30

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

PLRW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San od Tyrawki do
Olszanki

Rozpucie
(Niewistka)

Zagródek

– 2354 –

0+000

0+000

4+600

6+400

Poz. 4055

x

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001522379

PLRW200012223338

San od Tyrawki do
Olszanki

Witryłówka

Obarzymka

Wtryłówka

– 2355 –

0+000

0+000

4+900

6+300

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

24

50

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223349

PLRW200012223349

PLRW200012223349

Stara Rzeka

Stara Rzeka

Stara Rzeka

Krzywy

Wydrna

Stara Rzeka
(Jabłonka)

– 2356 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

4+600

4+800

14+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej w celu
ochrony dróg i
terenów
przyległych
dokoryta cieku
przed skutkami
erozji

10

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

150

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223389

PLRW20001222349

Magierka

Baryczka

Magierka

Baryczka

– 2357 –

0+000

0+000

19+500

20+900

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej w celu
ochrony dróg i
terenów
przyległych
dokoryta cieku
przed skutkami
erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej w celu
ochrony dróg i
terenów
przyległych
dokoryta cieku
przed skutkami
erozji

207

110

x

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

30

150

x

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222349

PLRW20001222352

Baryczka

Łubienka

Hłudno

Łubienka

– 2358 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+000

11+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej w celu
ochrony dróg i
terenów
przyległych
dokoryta cieku
przed skutkami
erozji

76

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

20

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, , należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223369

PLRW200012223532

Jaworka

Potok Kruszelnica

Jaworka

Kruszelnica

– 2359 –

0+000

0+000

8+500

8+500

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

10

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz w przypadku
realizacji działań
utrzymaniowych na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223534

PLRW200012223549

Dynówka

Harta

Dynówka

Ostrówek
(Ulanka)

– 2360 –

0+000

0+000

9+200

8+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej w celu
ochrony dróg i
terenów
przyległych
dokoryta cieku
przed skutkami
erozji

256

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

3

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

4

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
i na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223549

PLRW2000122235529

Harta

Szklarka

Harta

Szklarka

– 2361 –

0+000

0+000

11+100

10+100

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

20

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
i na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, , należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222355929

PLRW20001222355929

PLRW200012223569

Dylągówka

Dylągówka

Drohobyczka

Dylągówka
(Dylągowa)

Szumina

Drohobyczka

– 2362 –

0+000

0+000

0+000

6+000

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

244

0+020

10+700

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

80

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

9

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223569

PLRW200012223569

Drohobyczka

Drohobyczka

Huta
Drohobycka

Poręby

– 2363 –

0+000

0+000

3+900

0+610

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

110

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

54

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223569

PLRW200012223589

Drohobyczka

Jawornik

Śliwnica

Jawornik

– 2364 –

0+000

0+000

9+800

19+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej w celu
ochrony dróg i
terenów
przyległych
dokoryta cieku
przed skutkami
erozji

105

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

40

10

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223699

PLRW200012223699

Stupnica

Stupnica

Stupnica

Brzuska

– 2365 –

0+000

0+000

28+700

6+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej w celu
ochrony dróg i
terenów
przyległych
dokoryta cieku
przed skutkami
erozji

102

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

90

x

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223699

PLRW200012223699

Stupnica

Stupnica

Jasionka

Korzonka
(Korzeniecki
)

– 2366 –

0+000

0+000

Poz. 4055

4+800

5+700

x

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

18

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223699

PLRW200012223699

Stupnica

Stupnica

Pot. Bez
nazwy
(dopływ
Stupnicy)

Rudawka

– 2367 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+025

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8+600

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223699

PLRW200012223699

Stupnica

Stupnica

Lipka

Dobrzanka

– 2368 –

0+000

0+000

17+100

5+000

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

20

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223699

PLRW200012223699

Stupnica

Stupnica

Nadzicza
(Z Reberca)

Leszczawka

– 2369 –

0+000

0+000

Poz. 4055

5+200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6+800

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223769

PLRW200012223769

Kamionka

Kamionka

Kamionka

Pot. bez
nazwy
(Siny Rząs)

– 2370 –

0+000

0+000

7+200

0+120

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej w celu
ochrony dróg i
terenów
przyległych
dokoryta cieku
przed skutkami
erozji

10

x

remont i
konserwacja
budowli
regulacyjnych
zapewni ich
właściwe
funkcjonowanie i
zabezpieczy przed
całkowitym
zniszczeniem
budowli
regulacyjnych.

Poz. 4055

90

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp..

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122233299

PLRW2000122233299

Tyrawka

Tyrawka

Tyrawka

Lachawka
(Pilanka)

– 2371 –

0+000

0+000

18+000

6+200

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

150,0

3,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

15,0

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

8,0

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

15,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

15,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122233299

PLRW2000122233299

PLRW2000122233299

Tyrawka

Tyrawka

Tyrawka

Berezka

Borsukowiec

Tarnawka

– 2372 –

0+000

0+000

0+000

10+300

5+600

8+500

x

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

10,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

3,0

6,0

3,0

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

2,0

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

5,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

10,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

2,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222329

PLRW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

Sanoczek

Falejówka
Tyrawska
(Pijawka)

– 2373 –

0+000

0+000

27+600

2+700

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

25,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

15,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

4,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222329

PLRW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

Różowy

Czerteź

– 2374 –

0+000

0+000

4+300

3+400

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

3,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

2,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

5,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222329

PLRW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

Niebieszczan
ka
(Prusiek)

Modrza

– 2375 –

0+000

0+000

9+100

8+060

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

6,0

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222329

PLRW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

Bukowica

Silska

– 2376 –

0+000

0+000

6+900

6+200

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

6,0

6,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

5,0

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

4,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012223189

RW200012223189

RW200012223189

Płowiecki

Płowiecki

Płowiecki

Płowiecki

Dworzyska

Stróża Mała

– 2377 –

0+000

0+000

0+000

6+700

5+980

4+200

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

3,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001422299

PLRW20001422299

Osława od Rzepedki do
ujścia

Osława od Rzepedki do
ujścia

Osława
do Rzepedki
do ujścia

Głęboki

– 2378 –

0+000

0+000

34+250

4+800

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

40,0

3,0

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

3,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222252

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Osława do Rzepedki

Osława
do Rzepedki

Rzepedka

– 2379 –

34+250

0+000

62+000

6+800

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

25,0

10,0

x

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Poz. 4055

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

5,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Jawornik

– 2380 –

0+000

5+600

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Dołżyczka

– 2381 –

0+000

7+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

10,0

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodneg , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 180014
na rzece Dołżyczka 4,5-7 km
działania utrzymaniowe ingerujące
w koryto rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić jedynie w
przypadku konieczności
zabezpieczenia terenów
zabudowanych, mostów, dróg, itp.,
a także sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne oraz
życie i mienie ludzkie lub w celu
likwidacji szkód powodziowych, z
zachowaniem uwarunkowań
prowadzenia prac zgodnie z
zapisami PZO; należy ograniczyć
prowadzenie prac mogących
ingerować w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Barbarka
(Komaniecki
)

– 2382 –

0+000

8+000

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

10,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

3,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

20,0

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodneg , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Radoszanka

– 2383 –

0+000

4+500

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 180014
na rzece Radoszanka 2,5-4,5 km
działania utrzymaniowe ingerujące
w koryto rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić jedynie w
przypadku konieczności
zabezpieczenia terenów
zabudowanych, mostów, dróg, itp.,
a także sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne oraz
życie i mienie ludzkie lub w celu
likwidacji szkód powodziowych, z
zachowaniem uwarunkowań
prowadzenia prac zgodnie z
zapisami PZO; należy ograniczyć
prowadzenie prac mogących
ingerować w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Osławica

– 2384 –

0+000

17+800

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

10,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

10,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

7,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 180014
na rzece Osławica
17-17,8 km
działania utrzymaniowe ingerujące
w koryto rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić jedynie w
przypadku konieczności
zabezpieczenia terenów
zabudowanych, mostów, dróg, itp.,
a także sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne oraz
życie i mienie ludzkie lub w celu
likwidacji szkód powodziowych, z
zachowaniem uwarunkowań
prowadzenia prac zgodnie z
zapisami PZO; należy ograniczyć
prowadzenie prac mogących
ingerować w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Bystry

– 2385 –

0+000

3+700

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 180014
na rzece Bystry 0,5-3,7 km
działania utrzymaniowe ingerujące
w koryto rzeki i odsypiska
żwirowe prowadzić jedynie w
przypadku konieczności
zabezpieczenia terenów
zabudowanych, mostów, dróg, itp.,
a także sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne oraz
życie i mienie ludzkie lub w celu
likwidacji szkód powodziowych, z
zachowaniem uwarunkowań
prowadzenia prac zgodnie z
zapisami PZO; należy ograniczyć
prowadzenie prac mogących
ingerować w koryto rzeki oraz
odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222252

PLRW20001222252

Osława do Rzepedki

Osława do Rzepedki

Dopływ z
Turzańska
(Turzańsk)

Smolniczek

– 2386 –

0+000

0+000

Poz. 4055

4+600

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8+200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222294

PLRW20001222289

Poraż

Kalniczka

Poraż
(Młynówka)

Tarnawka

– 2387 –

0+000

0+000

7+960

20+600

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

6,0

100,0

x

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

5,0

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

15,0

10,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222289

PLRW20001222269

Kalniczka

Płonka

Kalniczka
(Tarnawka)

Płonka

– 2388 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

4+600

10+500

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu , należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221989

PLRW200012221949

PLRW200012221949

Wujski Potok

Dyrbek

Dyrbek

Wujski
Potok

Dyrbek

Glinny

– 2389 –

0+000

0+000

0+000

6+500

8+700

4+600

x

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

Poz. 4055

10,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15,0

3,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

1,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221899

PLRW200012221899

PLRW200012221899

Hoczewka

Hoczewka

Hoczewka

Hoczewka

Dziurdziówk
a

Jasielnica

– 2390 –

0+000

0+000

0+000

17+440
(27+400)

4+100

2+600

x

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

5,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

10,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221899

PLRW200012221899

Hoczewka

Hoczewka

Zahoczewski

Ruchlin
(Żernicki
Potok)

– 2391 –

0+000

0+000

4+100

8+600

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

3,0

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221899

PLRW200012221899

Hoczewka

Hoczewka

Cisowiec
(Cisowczyk)

Mchawa

– 2392 –

0+000

0+000

Poz. 4055

2+700

6+200

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

15,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

3,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221899

PLRW200012221899

PLRW200012221899

Hoczewka

Hoczewka

Hoczewka

Stężniczka

Rabiański
(Rabski)

Jabłonka

– 2393 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

5+100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

9+500

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

11+600
(4+160)

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

6,0

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221899

PLRW20001222172

Hoczewka

Mistik

Kołonica

Mistki
(Kortypolank
a)

– 2394 –

0+000

0+000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

5+200

4+500

Poz. 4055

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

3,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222169

PLRW20001222169

Olszanka

Olszanka

Olszanica
(Stary Potok)

Kiniański
(Orelec)

– 2395 –

0+000

0+000

17+200

4+700

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

80,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

20,0

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

25,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222169

PLRW20001222169

Olszanka

Olszanka

Rudenka
(Leki)

Wańkówka

– 2396 –

0+000

0+000

3+000

15+700

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

Poz. 4055

6,0

150,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

15,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

20,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

6,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001222169

PLRW20001222169

PLRW2000122215569

Olszanka

Olszanka

Bereźnica

Ropieńka

Serednica

Bereźnica

– 2397 –

0+000

0+000

0+000

7+600

9+100

14+100

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

10,0

15,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

5,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

15,0

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

8,0

4,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

25,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000221559

PLRW20000221559

Zbiornik Solina do
zapory w
Myczkowcach

Zbiornik Solina do
zapory w
Myczkowcach

Wołczy

Zabrodzie
(Wola,
Myczkowski
)

– 2398 –

0+000

0+000

3+200

7+900

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

20,0

20,0

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

4,0

2,0

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

25,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221529

PLRW200012221529

PLRW200012221389

Głęboki Potok

Głęboki Potok

Wołkowyjka

Łobozew
(Łobozewka)

Głęboki
Potok

Wołkowyjka

– 2399 –

0+000

0+000

0+000

7+500

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

20,0

4+400

11+700

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

15,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

Poz. 4055

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

25,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221389

PLRW200014221299

Wołkowyjka

Solinka od Wetliny do
ujścia

Rybnik
(Rybne)

Solinka
od Wetlinki
do ujścia

– 2400 –

0+000

0+000

Poz. 4055

3+000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

21+300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu
oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

10,0

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

10,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014221299

PLRW2000122212699

Solinka od Wetliny do
ujścia

Solinka do Wetliny

Bukowiec
(Bukowczańs
ki)

Solinka
do Wetlinki

– 2401 –

0+000

21+300

Poz. 4055

3+500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu
oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

47+100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu
oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

20,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122212699

PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny

Solinka do Wetliny

Wetlina poza
granicami
BPN

Smerek

– 2402 –

0+000

0+000

18+700

13+700

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu
oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu
oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122212699

PLRW2000122212699

Solinka do Wetliny

Solinka do Wetliny

Kalnica

Bystry

– 2403 –

0+000

0+000

Poz. 4055

5+800

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu
oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

7+000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu
oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

15,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

1,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122212699

PLRW20001222136

Solinka do Wetliny

Daszówka

Z
Habkowiec
(Ciśnianka)

Daszówka
(Teleśnica)

– 2404 –

0+000

0+000

5+000

9+000

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

6,0

6,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

5,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu
oraz
CiśniańskoWetlińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012221349

PLRW200012221349

PLRW200012221169

Czarna

Czarna

Dwernik

Czarny

Głuchy

Dwernik poza
granicami
BPN

– 2405 –

0+000

0+000

0+000

20+000

9+000

5+800

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

25,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

2,0

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

10,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122211529

PLRW9000127691

Smolniczek

Strwiąż do granicy
państwa

Smolniczek

Strwiąż

– 2406 –

0+000

74+000

Poz. 4055

8+800

89+800

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

100,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

5,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

120,0

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

6,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolina Sanu,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW9000127691

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy
państwa

Strwiąż do granicy
państwa

Stebnik

Królówka

– 2407 –

0+000

0+000

10+000

9+500

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

30,0

25,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

10,0

5,0

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta

2,0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW9000127691

PLRW9000127691

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy
państwa

Strwiąż do granicy
państwa

Strwiąż do granicy
państwa

Łodynka

Karaszyn

Łodyna

– 2408 –

0+000

0+000

0+000

5+700

3+500

7+500

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

Poz. 4055

6,0

3,0

x

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

2,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

2,0

1,5

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW9000127691

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy
państwa

Strwiąż do granicy
państwa

Uniaczka

Jasieńka
(Głuchy)

– 2409 –

0+000

0+000

Poz. 4055

5+000

14+500

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

20,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

5,0

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

15,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW9000127691

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy
państwa

Strwiąż do granicy
państwa

Pastewnik

Hoszowczyk

– 2410 –

0+000

0+000

11+140

4+500

x

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

10,0

25,0

x

zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta;
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

10,0

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

7,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW9000127691

PLRW900012748

PLRW900012748

Strwiąż do granicy
państwa

Mszaniec do Syhawki

Mszaniec do Syhawki

Olchy
(Równianka)

Mszanka

Mszaniec
(w granicach
PL)

– 2411 –

0+000

0+000

17+700

4+800

5+410

21+700

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia;
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

15,0

x

zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji;

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

2,0

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku;
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012223336

Borownica

Borownica

– 2412 –

1+868

5+733

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta
zapobieganie
zatorom
lodowym,
zapobieganie
niszcenie
brzegów i dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
przed erozją
boczną

2

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

x

zachowanie
przepustowoś
ci koryta
cieku,zapobie
ganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta
tj.drogi
infraktuastura
techniczna
itp.

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192259

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka

San

– 2413 –

116+650

116+950

Poz. 4055

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 121,5-164,55
należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192259

PLRW2000192259

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka

San

San

– 2414 –

121+300

94+500

123+500

97+300

Poz. 4055

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

9

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

9

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 180007
na rzece San na odc. 121,5-164,55
należy ograniczyć prowadzenie
prac mogących ingerować w
koryto rzeki oraz odsypiska
żwirowe do bezpośredniego
sąsiedztwa mostów, dróg i innej
infrastruktury technicznej oraz
terenów zabudowanych, a także
sytuacji, gdy zagrożone jest
bezpieczeństwo powszechne lub
konieczna jest ochrona życia lub
mienia; konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192259

PLRW2000922499

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka

Wiar od granicy
państwa do ujścia

San

Wiar

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

PLRW20002122999

San od Rudni do ujścia

San

– 2415 –

92+700

1+200
1+200

0+000

Poz. 4055

95+290

7+050
4+250

4+900

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

19

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

20

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

40

x

ochrona i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych przed
powodzią

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001722969

PLRW20001722969

Łukawica

Łukawica

Łukawica

Dębowiec

– 2416 –

14+000

9+000

33+500

20+600

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

4

2

x

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

5

2

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

Poz. 4055

10

x

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

16

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019229499

PLRW200017229469

Bukowa od Rakowej
do ujścia

Biała

Bukowa

Biała

– 2417 –

17+000

0+000

41+000

29+100

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

28

50

x

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

Poz. 4055

16

15

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

60

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

12

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

14

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229469

PLRW200017229469

Biała

Biała

Ciechocinka

Trzebęcz
(Trzebensz)

– 2418 –

0+000

0+000

4+500

18+300

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

1

4

x

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

Poz. 4055

2

4

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

8

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

18

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229469

PLRW200017229469

Biała

Biała

Borownica

Żytnówka

– 2419 –

0+000

0+000

7+700

5+200

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

6

20

x

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

4

12

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

Poz. 4055

12

80

x

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

14

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

18

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172294569

PLRW200017229449

Czartosowa

Branew

Czartosowa
(Czartusowa)

Branew

– 2420 –

0+000

0+000

8+900

27+300

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

2

18

x

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

Poz. 4055

2

6

x

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

24

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229429 Bukowa do Rakowej

Bukowa do Rakowej

Bukowa do Rakowej

Rakowa

Dzwola
(Rakowa A)

– 2421 –

0+000

0+000

18+600

9+600

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

20

16

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

8

6

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

Poz. 4055

90

80

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

16

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172286169

PLRW200017229449

Łada do Osy

Branew

Biała Łada

Branewka
Górna

– 2422 –

49+570

0+000

55+370

8+600

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

16

8

x

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

8

4

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

Poz. 4055

10

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

12

x

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

14

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229458

PLRW200017229469

Sopot

Biała

Sopot

Wał rzeki
Biała

– 2423 –

0+000

0+000

7+600

0+800

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

5

8

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

2

Poz. 4055

x

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20007228169

PLRW200017228389

Tanew do
Łosinieckiego Potoku

Sopot

Potok
Łosiniecki

Sopot

– 2424 –

0+000

11+480

4+000

25+050

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

Poz. 4055

x

efekt rolniczy
- zapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ym
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjnych oraz
innych
urządzeń
wodnych, w
szczególności
ich
odpowiednie
go stanu
technicznego
i
funkcjonalne
go

x

efekt rolniczy
- zapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ym
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjnych oraz
innych
urządzeń
wodnych, w
szczególności
ich
odpowiednie
go stanu
technicznego
i
funkcjonalne
go

8,8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
oraz
Krasnobrodzkie
go Parku
Krajobrazoweg
o, a także Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Krasnobrodzkie
go Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017229429

Bukowa do Rakowej

BUKOWA

– 2425 –

41+500

55+490

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

103,5

Poz. 4055

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

52,8

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

30,7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017228769

Borowina

BOROWIN
A

– 2426 –

6+100

14+430

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

27,2

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

61,4

Poz. 4055

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

60

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

18,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172286169

Łada do Osy

BIAŁA
ŁADA

– 2427 –

11+750

49+570

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej ;
efekt
przeciwpowodziow
y- zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych,

161,5

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

366,4

Poz. 4055

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

0,9

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

109,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001922869

PLRW200017229429

Łada od Osy do ujścia
z Czarną Ładą od
Braszczki

Bukowa do Rakowej

CZARNA
ŁADA

DOPŁYW
BUKOWEJ

– 2428 –

0+000

0+000

30+100

4+910

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

98,2

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

222,8

36,3

x

efekt rolniczy zapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

Poz. 4055

x

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

45,4

12

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

66,5

10,8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001722889

PLRW20001922835

Kurzynka

Tanew od
Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

KURZYNK
A

KANAŁ
ZRZUTOW
Y

– 2429 –

16+500

0+000

20+800

1+750

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

31,8

12,6

Poz. 4055

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

9,5

3,7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016228329

Lubienia

LUBIEŃ

– 2430 –

0+000

21+670

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej ;
efekt
przeciwpowodziow
y- zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych,

70,5

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

159,9

Poz. 4055

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

6

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń,
efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

47,7

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001722729

Złota I

LUCHÓWK
A

– 2431 –

0+400

14+500

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

45,9

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

104,4

Poz. 4055

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

17,6

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

31,1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001922869

Łada od Osy do ujścia
z Czarną Ładą od
Braszczki

ŁADA

– 2432 –

4+000

12+700

x

efekt rolniczy zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

28,4

Poz. 4055

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

19,2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016228589

PLRW20001722849

Łazowna

Szum

ŁAZOBNA

NIEPRYSZ
KA

– 2433 –

0+000

0+000

6+700

6+860

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

21,8

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

49,5

50,3

x

efekt rolniczy zapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

Poz. 4055

x

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

13,2

53

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

14,8

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Krasnobrodzkie
go Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016228329

PLRW20001622836

Lubienia

Mucha

PASTERNI
K

POTOK
MUCHA

– 2434 –

0+000

0+000

6+760

5+750

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń

21,8

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

49,6

42,2

Poz. 4055

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

14,8

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

12,6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001722729

PLRW20001722852

Złota I

Szpisznica

RZEKA
ZŁOTA

SZPISZNIC
A

– 2435 –

18+300

0+000

23+830

10+280

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

17,9

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

40,7

76,2

Poz. 4055

x

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

264

6

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

12,4

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

22,7

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001722849

PLRW20001922835

Szum

Tanew od
Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

SZUM

STARA
LUBIEŃ

– 2436 –

0+000

0+000

6+800

3+920

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

50,3

28,9

x

efekt rolniczy zapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

Poz. 4055

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

88

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Krasnobrodzkie
go Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

8,6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001922835

PLRW200017227349

Tanew od
Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

Złota II

WIROWA

ZŁOTA

– 2437 –

0+000

14+200

8+320

22+110

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń

27,1

25,8

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

61,4

58,5

x

efekt rolniczy zapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

Poz. 4055

43

x

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

16

60

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

18,3

17,4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016228549

Złota Nitka

ZŁOTA
KORCHÓW

– 2438 –

0+000

16+300

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń

53,2

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

120,6

Poz. 4055

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

36

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń,
efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

35,9

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016228549

PLRW20001922835

Złota Nitka

Tanew od
Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

ZŁOTA
TARNOGR
ÓD

ZŁOTA
ZAMCH

– 2439 –

0+000

0+000

4+040

11+180

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń

13,2

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

Poz. 4055

29,9

82,9

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

30

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

8,9

24,7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017228618

Dopł. spod Dąbrowicy

CHMIELNI
CA

– 2440 –

0+000

5+200

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

23,7

Poz. 4055

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

7,1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016228589

Łazowna

ŁAZOBNA

– 2441 –

6+700

10+800

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

30,3

Poz. 4055

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

9

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001622836

Mucha

POTOK
MUCHA

– 2442 –

5+750

7+300

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

11,1

Poz. 4055

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

8,8

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

PLRW200002138599

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Zbiornik Dobczyce

Raba

Zbiornik
Dobczyce

– 2443 –

0+000

60+100

60+100

69+000

x

ochrona terenów
przyległych przed
erozją boczną

1150

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

800

200

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli
regulacyjnych

Poz. 4055

2900

x

urządzenia
wodne utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglug

2288

x

urządzenia
wodne utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

6500

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
przed erozją

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Raba

– 2444 –

69+000

107+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

900

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

950

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

3000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138139

PLRW2000122138869

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Potok Trzciański

Raba

Sanecki/Trzc
iański/

– 2445 –

107+000

0+000

126+000

20+200

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych przed
erozją boczną

200

400

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

zapobieganie
erozji brzegów i
dna, zalewaniu
terenów
przyległych,
powstawaniu
zatorów
lodowych

50

80

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli
regulacyjnych

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

1700

x

zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
przed erozją

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138549

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Trzemeśnianka

Dopływ
Skrzydlnej

Trzemeśnian
ka

– 2446 –

0+000

0+000

5+500

10+600

x

x

ochrona terenów
przyległych przed
erozją boczną

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

250

100

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

120

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli
regulacyjnych

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

400

x

urządzenia
wodne utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

50

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138549

Trzemeśnianka

Zasanka

– 2447 –

0+000

4+920

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002138599

Zbiornik Dobczyce

Bulinka

– 2448 –

0+000

4+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 2449 –

PLRW20001221383949

Bysinka

Bysinka

0+000

8+000

PLRW20001221383949

Bysinka

Bez nazwy
ze Szklarów

0+000

0+450

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

300

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138399

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Kobylak

Miłogoszcz

– 2450 –

0+000

0+000

4+870

2+700

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

20

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221383899

Trzebuńka

Trzebuńka

– 2451 –

0+000

11+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

70

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Krzywianka
(Krzywiczan
ka)

– 2452 –

0+000

5+060

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Kaczanka

– 2453 –

0+000

4+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221383729

PLRW20001221383729

Wielka Suszanka

Wielka Suszanka

Wielka
Suszanka

Mała
Suszanka

– 2454 –

0+000

0+000

6+250

2+550

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

100

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221383729

PLRW2000122138369

Wielka Suszanka

Krzczonówka

Średnia
Suszanka

Krzczonówk
a

– 2455 –

0+000

0+000

2+290

9+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

70

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Krzczonówka

Pot.
Zagrodzki

Pot.
Rusnaków

– 2456 –

0+000

0+000

2+000

3+600

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

30

Poz. 4055

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Krzczonówka

Pot. Ostojów
(Ostojowy)

Pot.
Proszkowcó
w

– 2457 –

0+000

0+000

2+240

4+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

30

290

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Krzczonówka

Pot. Smuga

Pot. Spod
Gronia

– 2458 –

0+000

0+000

2+680

3+200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Więcierza

– 2459 –

0+000

6+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Czarny Potok

– 2460 –

0+000

4+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Bogdanówka
(Skomielnian
ka)

– 2461 –

0+000

2+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Bogdanówka

– 2462 –

0+000

5+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Walczakówk
a

– 2463 –

0+000

3+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Łętówka
(Łetownia)

– 2464 –

0+000

3+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganiu
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli słuzących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art.. 61 Prawa
budowlanego i art..
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

Krzczonówka

pot.
Zębalowy

– 2465 –

0+000

3+040

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138369

Krzczonówka

pot.
Wichrowy

– 2466 –

0+000

5+160

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
zycia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp..)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138349

Lubieńka

Lubieńka

– 2467 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138349

Lubieńka

Tenczynka

– 2468 –

4+000

7+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138349

Lubieńka

Krzeczowski

– 2469 –

0+000

11+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Sczebel

– 2470 –

0+000

0+150

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Czechówka

– 2471 –

0+000

0+150

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138329

PLRW2000122138329

Kasinianka

Kasinianka

Kasinianka
(Kasinka)

Potoczański

– 2472 –

0+000

0+000

15+000

0+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

30

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

1000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138329

PLRW2000122138329

Kasinianka

Kasinianka

Kotowski

Jakubiakowy

– 2473 –

0+000

0+000

0+250

0+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

30

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138329

PLRW2000122138329

Kasinianka

Kasinianka

Muchowczań
ski

Węgierski

– 2474 –

0+000

0+000

0+250

0+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138329

Kasinianka

Czyżowski

– 2475 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138329

PLRW2000142138399

Kasinianka

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Węglówka
(Niedźwiade
k)

Wróblowy

– 2476 –

0+000

0+000

5+000

0+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Świątkówka

– 2477 –

0+000

0+400

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138299

Mszanka

Mszanka

– 2478 –

0+000

17+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138299

Mszanka

Szklanówka

– 2479 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138299

Mszanka

Słomka

– 2480 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138299

Mszanka

Łostówka

– 2481 –

0+000

7+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138299

PLRW2000122138299

Mszanka

Mszanka

Łętówka
(Łetowy)

Bez nazwy z
oś.
Pieczonka
(
Pieczonków)

– 2482 –

0+000

0+000

4+000

0+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138299

PLRW2000122138299

Mszanka

Mszanka

Wierzbienica

Rosocha

– 2483 –

0+000

0+000

0+500

0+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138299

Mszanka

Porębianka

– 2484 –

0+000

12+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138299

PLRW2000122138299

Mszanka

Mszanka

Konina

Koninki

– 2485 –

0+000

0+000

5+500

4+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138399

PLRW2000122138189

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Olszówka

Szarków

Olszówka

– 2486 –

0+000

0+000

1+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138399

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Luboński

– 2487 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138149

Skomielnianka

Skomielnian
ka

– 2488 –

0+000

4+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138139

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Słonka (
Słony )

Rabski

– 2489 –

0+000

0+000

6+000

0+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

10

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138139

PLRW2000122138129

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Poniczanka

Bez nazwy z
oś Luberdy (
Luberdowy )

Poniczanka

– 2490 –

0+000

0+000

0+600

7+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138129

Poniczanka

Rdzawka

– 2491 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Zaklęty (
Kosiczne)

– 2492 –

0+000

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138139

Raba od źródeł do
Skomielnianki

Bielanka

– 2493 –

0+000

3+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Raba

– 2494 –

59+600

61+200

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

PLRW2000162138994

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Babica

Raba

Kanał
Buczkowski

– 2495 –

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

316

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PlRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Raba

– 2496 –

Poz. 4055

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Soła

– 2497 –

48+400

74+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

1000

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

1000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Sienka

– 2498 –

0+000

5+250

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Czerwona
Woda
(Rybny)

– 2499 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132389

Leśnianka

Leśnianka

– 2500 –

0+000

15+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132389

Leśnianka

Twardorzecz
ka

– 2501 –

0+000

6+160

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132369

Juszczynka

Juszczynka

– 2502 –

0+000

8+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132369

Juszczynka

Bystra

– 2503 –

0+000

5+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Brzuśnianka
(Brzuśnik)

– 2504 –

0+000

3+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Przybędza

– 2505 –

0+000

7+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221323569

Cięcinka

Cięcinka

– 2506 –

0+000

9+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221323569

Cięcinka

Luraniec
(Loraniec)

– 2507 –

0+000

2+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132349

Żabniczanka

Żabniczanka

– 2508 –

0+000

11+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132349

Żabniczanka

Myce

– 2509 –

0+000

1+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221323299

Bystra

Bystra

– 2510 –

0+000

8+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221323299

Bystra

Szarzanka
(Szare)

– 2511 –

0+000

5+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Grzegorzków
(Tynianka)

– 2512 –

0+000

5+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221323299

Bystra

Kamesznica
(Kamesznicz
anka)

– 2513 –

0+000

8+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221323169

Salamonka

Salomonka
(Rokitnik
,Rokitniak)

– 2514 –

0+000

6+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Nawieśnik

– 2515 –

0+000

4+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Okrajnik

– 2516 –

0+000

3+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Kocoń
(Łękawka)

– 2517 –

0+000

3+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Czeretnik
(Seretnik)

– 2518 –

0+000

3+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Młynszczank
a
(Młyńszczan
ka)

– 2519 –

0+000

3+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Potok Bez
Nazwy
(dopływ do
pot.
Młyńszczank
a)

– 2520 –

0+000

1+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Rycerski

– 2521 –

0+000

4+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Leżaje

– 2522 –

0+000

1+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Od Kotelnicy

– 2523 –

0+000

1+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Nieledwia

– 2524 –

0+000

5+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Smrechówka
Mała

– 2525 –

0+000

2+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Ujsoły

– 2526 –

0+000

13+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Hulbojowy
(Całujówka)

– 2527 –

0+000

3+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Dunacie

– 2528 –

0+000

1+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Żylica

– 2529 –

0+000

23+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji.

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Dopływ w
Słupnem
(Słupny)

– 2530 –

0+000

2+250

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Przyłękówka

– 2531 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Komarnik

– 2532 –

0+000

2+900

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Kamienna

– 2533 –

0+000

4+450

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Rycerka

– 2534 –

0+000

16+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Soła
(Słanica, Sól)

– 2535 –

0+000

8+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Radecki

– 2536 –

0+000

6+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Kaniowiec

– 2537 –

0+000

3+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132469

Sopotnia

Sopotnianka
(Sopotnia
Wielka)

– 2538 –

0+000

13+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221324749

Pewlica

Grabski

– 2539 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Krzyżówka

– 2540 –

0+000

10+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Buczynka

– 2541 –

0+000

4+500

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Zimnik(Wieś
nik)

– 2542 –

0+000

4+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Potok
Graniczny
(Godziszka,
Godziszczan
ka)

– 2543 –

0+000

6+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Więzików

– 2544 –

0+000

1+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Potok Wilczy
(Biłka)

– 2545 –

0+000

3+850

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Dopływ spod
góry
Skrzyczne
(Czerna)

– 2546 –

0+000

2+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Wiśnik
(Radziechow
y, Wieśnik)

– 2547 –

0+000

7+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Kalonka

– 2548 –

0+000

10+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Wieśnik
(Zimnik)

– 2549 –

0+000

3+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Bez Nazwy
(dop. do pot.
Wieśnik w
m.
Łodygowice)

– 2550 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221324549

Pewlica

Pewlica
(Pewel,
Pewel
Wielka)

– 2551 –

0+000

7+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Pewlica

– 2552 –

0+000

8+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Siwcowy

– 2553 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Cicha
(Soblówka)

– 2554 –

0+000

9+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Woda
Ujsolska
(Ujsoła
(Glinka))

– 2555 –

0+000

13+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Bystra
(Złatna)

– 2556 –

0+000

11+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221324929

Trzebinka

Trzebinka

– 2557 –

0+000

4+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132312

Nickulina

Nickulina

– 2558 –

0+000

6+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Glinna
(Glinny)

– 2559 –

0+000

8+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221324549

Pewlica

Bez Nazwy
dop. pot.
Pewlica
(Pewel,
Pewel
Wielka)

– 2560 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Bystra

– 2561 –

0+000

7+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Juraszkowy

– 2562 –

0+000

1+000

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132469

Sopotnia

Sopotnianka
(Sopotnia
Mała)

– 2563 –

0+000

11+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Czerna

– 2564 –

0+000

15+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Łękawka

– 2565 –

0+000

15+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Przybyłka
(Głucha)

– 2566 –

0+000

5+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Bez Nazwy
dop. do pot.
Łękawka

– 2567 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Bez Nazwy
dop. do pot.
Łękawka
Mała

– 2568 –

0+000

2+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Łękawka
Mała

– 2569 –

0+000

3+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Kocierzanka

– 2570 –

0+000

15+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Z Kiczory

– 2571 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Rachowiec

– 2572 –

0+000

4+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Roztoka

– 2573 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Tarliczny

– 2574 –

0+000

3+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Stańcowski

– 2575 –

0+000

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Z
Głębokiego

– 2576 –

0+000

1+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Ciapków

– 2577 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Płaskurówka

– 2578 –

0+000

3+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Roztoka

– 2579 –

0+000

1+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Równinowy
Potok

– 2580 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Smerechówk
a Wielka

– 2581 –

0+000

4+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Urwisko

– 2582 –

0+000

5+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Danielka

– 2583 –

0+000

9+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

3

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Głęboki
Potok

– 2584 –

0+000

2+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Straceniec

– 2585 –

0+000

5+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Surzy

– 2586 –

0+000

1+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Solarzówka
(Rokitniak)

– 2587 –

0+000

2+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Z Palenicy

– 2588 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221323299

Bystra

Janoszka

– 2589 –

0+000

1+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Fułatów

– 2590 –

0+000

1+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Glinny

– 2591 –

0+000

3+100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Jurów

– 2592 –

0+000

0+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Porębski

– 2593 –

0+000

2+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Od Fujasów

– 2594 –

0+000

1+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Moczarki

– 2595 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Przyborowie
c

– 2596 –

0+000

4+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Jabłonów

– 2597 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Czarny Groń

– 2598 –

0+000

2+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Dablin

– 2599 –

0+000

2+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Miodowiec

– 2600 –

0+000

1+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Suseński

– 2601 –

0+000

4+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221324549

Pewlica

Dopływ spod
Kuflówki
(Gajcarka)

– 2602 –

0+000

3+450

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221324549

Pewlica

Z Rówieńki
(Potok
Świętych)

– 2603 –

0+000

1+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132469

Sopotnia

Potok w
Cebuli
(Cebulowy)

– 2604 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132469

Sopotnia

Potok
Pierlaków
(Kajdasówka
- Pierlaków)

– 2605 –

0+000

2+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

8

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132469

Sopotnia

Rakowy

– 2606 –

0+000

2+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Mutne

– 2607 –

0+000

2+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221324749

Pewlica

Rychwałdek

– 2608 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221324929

Trzebinka

Sporyszek

– 2609 –

0+000

2+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Bieniatka

– 2610 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Kalna

– 2611 –

0+000

8+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Granica
(Czarny)

– 2612 –

0+000

3+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Spod Gronia

– 2613 –

0+000

3+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Spod Łysiny

– 2614 –

0+000

4+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Stodołczyska

– 2615 –

0+000

3+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Cisowy

– 2616 –

0+000

3+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Mała
Puszcza

– 2617 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221329549

Wielka Puszcza

Wielka
Puszcza

– 2618 –

0+000

8+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Koszarawa

– 2619 –

0+000

14+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego ,
dla zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

Poz. 4055

200

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Koszarawa

– 2620 –

14+500

31+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132369

Juszczynka

(Bez Nazwy
(pr dopływ
do pot.
Juszczynka
w km
5+750))

– 2621 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132369

Juszczynka

(Bez Nazwy
(dopływ do
pot.
Juszczynka
w km
4+650))

– 2622 –

0+000

1+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Bez Nazwy
(l. dopływ do
pot. Wieśnik
w m.
Łodygowice
w km1+500)

– 2623 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Bartoszowiec

– 2624 –

0+000

3+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Bliźni

– 2625 –

0+000

2+280

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Bez Nazwy
(pr. dopływ
do Łękawki
w km
11+150)

– 2626 –

0+000

3+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Komania (pr.
Dopływ do
pot.
Kocierzanka
w km 8+550)

– 2627 –

0+000

0+750

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

Łękawka

Skotniczyk

– 2628 –

0+000

4+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Graniczny

– 2629 –

0+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Głęboki
Potok

– 2630 –

0+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Isepnica

– 2631 –

0+000

4+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Suchy Potok
(Basioraczka
)

– 2632 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Żarnówka
Duża
(Żarnówka
Wielka)

– 2633 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Żarnówka
Mała

– 2634 –

0+000

2+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Potok Bez
Nazwy
(Suchy
Potok)

– 2635 –

0+000

1+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221329349

Ponikwa

Ponikwa
(Ponikiew)

– 2636 –

0+000

6+250

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Czarny Potok
(Oczków
Potok)

– 2637 –

0+000

3+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Żarnówka

– 2638 –

0+000

8+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Wieśnik w
m.
Pietrzyowice

– 2639 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Roztoka

– 2640 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Wilczy Potok

Zbiornik
Czaniec

– 2641 –

0+000

28+400

4+800

32+000

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Ochrona
stabilności
brzegów zbiornika,
ochrona przed
abrazją.

50

50

x

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

20

70

x

x

Ochrona stabilności
brzegów zbiornika,
ochrona przed
abrazją.

50

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;

Zapewnienie
bezpieczeństwa
zapory i
obiektów
towarzyszącychPompownie
zawala zbiornika
Tresna.

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

2000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

PLRW2000021329553

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Zbiornik
Tresna

Zbiornik
Porąbka

– 2642 –

39+700

32+000

48+400

39+700

x

x

Ochrona
stabilności
brzegów zbiornika,
ochrona przed
abrazją.

Ochrona
stabilności
brzegów zbiornika,
ochrona przed
abrazją.

1000

1000

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód

100

50

x

x

Ochrona stabilności
brzegów zbiornika,
ochrona przed
abrazją.

Ochrona stabilności
brzegów zbiornika,
ochrona przed
abrazją.

Poz. 4055

150

150

x

x

Zapewnienie
bezpieczeństwa
zapory i
obiektów
towarzyszącychPompownie
zawala zbiornika
Tresna.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
zapory i
obiektów
towarzyszącychPompownie
zawala zbiornika
Tresna.

4000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

4000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Malinów
Potok

– 2643 –

0+000

3+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621335229

Macocha

Bukowiec

– 2644 –

0+000

2+500

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

Żylica

Bez Nazwy
(dopływ do
pot. Kalonka
w km 1+530,
Grodziszczań
ski)

– 2645 –

0+000

5+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Czerna

– 2646 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Skawa

– 2647 –

23+400

26+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Skawa

– 2648 –

38+600

61+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

2000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1000

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

5000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Skawa

– 2649 –

61+500

93+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

1000

x

urządzenia
wodne utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego, dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Stachorówka

– 2650 –

0+000

2+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Malejówka

– 2651 –

0+000

7+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Naprawa

– 2652 –

0+000

6+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Toporzysko
(Dziarski)

– 2653 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Strącze

– 2654 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Bystra

– 2655 –

0+000

6+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Sidzina

– 2656 –

0+000

12+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Sidzinka

– 2657 –

0+000

3+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Mikowy

– 2658 –

0+000

3+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Głaza

– 2659 –

0+000

5+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Ciśniawka

– 2660 –

0+000

10+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Kamieński
(Kamycki)

– 2661 –

0+000

3+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Wędźdno

– 2662 –

0+000

3+700

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134299

Skawa do Bystrzanki

Na Pańskim

– 2663 –

0+000

5+500

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Sępkówka
(Wroński)

– 2664 –

0+000

3+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Osielec
(Osielczyk)

– 2665 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Baranów

– 2666 –

0+000

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Bandurowy

– 2667 –

0+000

2+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134349

Wieprzczanka

Wieprzczows
ki Potok
(Wieprzczan
ka)

– 2668 –

0+000

7+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134369

Cadynka

Cadynka

– 2669 –

0+000

5+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Sycówka
(Kojszówka)

– 2670 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

urządzenia wodne utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego,
dla zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości żeglugi

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Juszczynka
(Mędralów)

– 2671 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Skawica

– 2672 –

0+000

17+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Jałowiec

– 2673 –

0+000

5+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Marków

– 2674 –

0+000

5+600

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Jaworzynka

– 2675 –

0+000

3+250

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Rybny

– 2676 –

0+000

5+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Mosorny
(Mosorczyk)

– 2677 –

0+000

3+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

15

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Wełcza

– 2678 –

0+000

6+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Jaworski

– 2679 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Surmiaków

– 2680 –

0+000

2+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Jastrzębiec

– 2681 –

0+000

2+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Kalinka

– 2682 –

0+000

3+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Skawica
Górna

– 2683 –

0+000

6+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Gołynia

– 2684 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Skawica
Soltysia
(Suchogórski
)

– 2685 –

0+000

6+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Wiechciówk
a ( Roztoki

– 2686 –

0+000

2+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134499

Skawica

Rotnia

– 2687 –

0+000

5+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134529

Żarnowska Woda

Żarnowska
Woda
(Żarnówka

– 2688 –

0+000

4+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Królów

– 2689 –

0+000

2+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134549

Grzechynka

Grzechynka

– 2690 –

0+000

8+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

1000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Stanaszkow

– 2691 –

0+000

1+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Sumerówka
(Mędralów)

– 2692 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Podksięży

– 2693 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Księży Potok

– 2694 –

0+000

4+900

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

3000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Stryszawka

– 2695 –

0+000

18+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

4000

x

urządzenia
wodne utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

1000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Błądzonka

– 2696 –

0+000

4+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

1000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Roztoki

– 2697 –

0+000

2+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Hucisko

– 2698 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Janiki

– 2699 –

0+000

4+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Lachówka

– 2700 –

0+000

11+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

1000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Romiakówka

– 2701 –

0+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Wątrobów

– 2702 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

5

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Kurówka

– 2703 –

0+000

6+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Dupniarz

– 2704 –

0+000

2+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Kapałów

– 2705 –

0+000

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Mącznianka

– 2706 –

0+000

3+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Kocońka

– 2707 –

0+000

9+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

5000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Krzywy

– 2708 –

0+000

3+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Targoszówka

– 2709 –

0+000

6+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Sikorówka

– 2710 –

0+000

3+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Paniczki

– 2711 –

0+000

2+700

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Ustrzyna

– 2712 –

0+000

2+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Czerna

– 2713 –

0+000

4+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Zasepnica

– 2714 –

0+000

3+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347329
9

Paleczka

Paleczka

– 2715 –

0+000

16+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

700

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347329
9

Paleczka

Palczyca

– 2716 –

0+000

0+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347329
9

Paleczka

Marcówka

– 2717 –

0+000

3+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

30

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347329
9

Paleczka

Zachełmna

– 2718 –

0+000

3+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347329
9

Paleczka

Jachówka

– 2719 –

0+000

11+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

3000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347329
9

Paleczka

Kotońka

– 2720 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

50

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347329
9

Paleczka

Bartny

– 2721 –

0+000

1+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347329
9

PLRW20001221347329
9

Paleczka

Paleczka

Wrotkówka

Droszczyna

– 2722 –

0+000

0+000

3+800

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

100

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347349

Tarnawka

Tarnawka

– 2723 –

0+000

9+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

2000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001421347399

Zbiornik Świnna
Poręba

Śleszówka

– 2724 –

0+000

4+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347369

Stryszówka

Stryszówka

– 2725 –

0+000

8+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

1000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001421347399

Zbiornik Świnna
Poręba

Dąbrówka

– 2726 –

0+000

3+200

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347389

Jaszczurówka

Jaszczurówk
a

– 2727 –

0+000

6+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347389

Jaszczurówka

Suszyca

– 2728 –

0+000

2+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

250

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001421347399

Zbiornik Świnna
Poręba

Bystrz

– 2729 –

0+000

3+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Ponikiewka

– 2730 –

0+000

8+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

300

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

11000

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

jest PT
13209

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Młynówka

– 2731 –

0+000

0+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku, ,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Czuba

– 2732 –

0+000

1+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Brejkówka

– 2733 –

0+000

0+200

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

1000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213469

Stryszawka

Krupiaków

– 2734 –

0+000

0+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213471

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

Grabace

– 2735 –

0+000

0+600

x

budowle
regulacyjne –
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221347389

Jaszczurówka

Jamnik

– 2736 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2737 –

0+000

28+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji,zagrożenie
dla wałów p.p

5000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

10000

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

2 300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła na
odc. 0- 28,800 km likwidacja
odsypisk i namulisk jest możliwa
w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; działania
utrzymaniowe mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz 6430, a także
na bolenia, brzankę, głowacza
białopłetwego, traszkę
grzebieniastą, kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO. Ze
względu na obszar PLB120004 na
cieku ciek Soła 5-24,800 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów ze
względu na gatunek ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, jak
również dla umożliwienia
konserwacji/remontu,
wykonywania i utrzymania
urządzeń wodnych w zakresie
niezbędnym do wykonania i
utrzymania tych urządzeń oraz
cieków naturalnych; możliwość
realizacji działań utrzymaniowych
wynikających z potrzeby ochrony
przed powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryt cieków, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213499

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Skawa

– 2738 –

0+000

18+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji, zagrożenie
dla wałów p.p

3000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

5000

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

3000

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Skawa 8-10 km należy
powstrzymać się od prowadzenia
prac polegających na usuwaniu
drzew i krzewów ze względu na
gatunek ślepowrona, z wyjątkiem
sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, a
także konieczności utrzymania
prawidłowej gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Skawa

– 2739 –

18+000

24+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji, zagrożenie
dla wałów p.p

2000

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

500

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Skawa 18,8-19,3 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134769

Choczenka

Choczenka

– 2740 –

0+000

12+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji, zagrożenie
dla wałów p.p

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Dąbrówka

– 2741 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Podpuszcz

– 2742 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Brzezinka

– 2743 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z art.
61 Prawa
budowlanego i art.
64 Prawa wodnego

Poz. 4055

200

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Potok

– 2744 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Łęg

– 2745 –

0+000

5+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapewnienie
możliwości
żeglugi na
szlaku
żeglownym,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Skórnica

– 2746 –

0+000

3+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

PLRW200012213229

Wieprzówka do
Targaniczanki

Woda Ujsolska

Nawieśnica

Bez Nazwy
(Dopływ do
pot. Żłatna w
km 4+000)
m. Złatna

– 2747 –

0+000

0+000

4+000

1+500

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

30

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli, zgodnie
z art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego , dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
funkcjonowania
budowli i
możliwości ich
pracy w trakcie
powodzi;
zapewnienie
możliwości
żeglugi

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2748 –

20+300

22+700

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
urządzeń oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej
przed powodzią

15
tys.zł/rok

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła 20,322,7 km działania utrzymaniowe
mogące wpływać na siedlisko 3220
oraz 6430, a także na bolenia,
brzankę, głowacza białopłetwego,
traszkę grzebieniastą, kumaka
nizinnego, można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

Soła

– 2749 –

25+600

28+950

30+900

30+800

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
urządzeń oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej
przed powodzią

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
urządzeń oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej
przed powodzią

25
tys.zł/rok

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

9
tys.zł/rok

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła 25,628 km działania utrzymaniowe
mogące wpływać na siedlisko 3220
oraz 6430, a także na bolenia,
brzankę, głowacza białopłetwego,
traszkę grzebieniastą, kumaka
nizinnego, można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2750 –

26+900

29+000

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
urządzeń oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej
przed powodzią

11
tys.zł/rok

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła 26,929 km działania utrzymaniowe
mogące wpływać na siedlisko 3220
oraz 6430, a także na bolenia,
brzankę, głowacza białopłetwego,
traszkę grzebieniastą, kumaka
nizinnego, można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2751 –

22+600

23+000

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

0,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła 22,623 km działania utrzymaniowe
mogące wpływać na siedlisko 3220
oraz 6430, a także na bolenia,
brzankę, głowacza białopłetwego,
traszkę grzebieniastą, kumaka
nizinnego, można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2752 –

26+100

20+300

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

6,2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła na
odcinku 20,3-26,1 km działania
utrzymaniowe mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz 6430, a także
na bolenia, brzankę, głowacza
białopłetwego, traszkę
grzebieniastą, kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2753 –

18+600

20+000

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

1,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła na
odcinku 18,6-20 km działania
utrzymaniowe mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz 6430, a także
na bolenia, brzankę, głowacza
białopłetwego, traszkę
grzebieniastą, kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2754 –

11+900

12+550

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

0,8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120008
na rzece Soła na odc. 11,9-12,55
km działania utrzymaniowe
mogące wpływać na siedlisko 3220
oraz 6430, a także na bolenia,
brzankę, głowacza białopłetwego,
traszkę grzebieniastą, kumaka
nizinnego, można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2755 –

11+000

10+300

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

0,8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła na
odc. 10,3-11 km działania
utrzymaniowe mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz 6430, a także
na bolenia, brzankę, głowacza
białopłetwego, traszkę
grzebieniastą, kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2756 –

0+000

1+700

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

1,7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła na
odc. 0- 1,7 km działania
utrzymaniowe mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz 6430, a także
na bolenia, brzankę, głowacza
białopłetwego, traszkę
grzebieniastą, kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2757 –

0+000

2+700

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

2,6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła na
odc. 0- 2,7 km działania
utrzymaniowe mogące wpływać na
siedlisko 3220 oraz 6430, a także
na bolenia, brzankę, głowacza
białopłetwego, traszkę
grzebieniastą, kumaka nizinnego,
można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła

– 2758 –

1+700

5+000

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLH1200083 na rzece Soła na odc.
1,7-5 km działania utrzymaniowe
mogące wpływać na siedlisko 3220
oraz 6430, a także na bolenia,
brzankę, głowacza białopłetwego,
traszkę grzebieniastą, kumaka
nizinnego, można realizować dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Soły na
zasadach określonych w PZO;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213499

PLRW200015213499

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Skawa

Skawa

– 2759 –

0+000

0+000

3+535

4+800

Poz. 4055

x

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

3,6

Ze względu na obszar PLB120005
na cieku Skawa 0-3,535 km należy
powstrzymać się od prowadzenia
prac polegających na usuwaniu
drzew i krzewów ze względu na
gatunek ślepowrona, z wyjątkiem
sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, a
także konieczności utrzymania
prawidłowej gospodarki rybackiej

4,8

Ze względu na obszar PLB120005
na cieku Skawa 0-4,800 kmnależy
powstrzymać się od prowadzenia
prac polegających na usuwaniu
drzew i krzewów ze względu na
gatunek ślepowrona, z wyjątkiem
sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, a
także konieczności utrzymania
prawidłowej gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062134769

PLRW200062134769

Choczenka

Choczenka

Choczenka

Choczenka

– 2760 –

0+000

0+000

0+945

0+945

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Skawa

– 2761 –

18+100

22+000

Poz. 4055

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Skawa 18,8-19,3 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Skawa

– 2762 –

18+100

22+000

Poz. 4055

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Skawa 18,8-19,3 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213477

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Skawa

– 2763 –

18+100

22+000

Poz. 4055

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Skawa 18,8-19,3 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213499

PLRW200015214299

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Skawa

Poprad

– 2764 –

13+300

0+000

Poz. 4055

18+550

24+950

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

50

x

ułatwienie
spływu wód

350

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej oraz
powstrzymanie
erozji bocznej i
dennej

300

Ze względu na obszar PLB120005
na cieku Skawa 13,300-18,550 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów ze
względu na gatunek ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, a
także konieczności utrzymania
prawidłowej gospodarki rybackiej

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214239

PLRW200012214212

PLRW200015214239

Poprad od Smereczka
do Łomniczanki

Smereczek

Poprad od Smereczka
do Łomniczanki

Poprad

Smereczek

Podgórny
/Runek/ zoś.
Rusinów/

– 2765 –

24+950

0+000

0+000

63+100

4+300

1+000

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

50

x

ułatwienie
spływu wód

360

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej oraz
powstrzymanie
erozji bocznej i
dennej

Poz. 4055

300

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

ułatwienie
spływu wód
/odcinek
ujściowy/

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214229

PLRW200012214229

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Wilcze

– 2766 –

0+000

7+540

0+000

7+540

20+400

0+200

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

20

20

x

x

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

30

10

5

x

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej oraz
powstrzymanie
erozji bocznej i
dennej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej oraz
powstrzymanie
erozji bocznej i
dennej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214229

PLRW200012214229

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Dolinki

Jastrzębik

Stawiska

– 2767 –

0+000

0+000

0+000

0+300

3+800

0+300

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

10

x

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

5

10

5

x

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214229

PLRW200012214229

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Kryniczanka

Szczawiczny
/Szczawnicz
ne Potoki/

Zawodzie
/Szczawny/

– 2768 –

0+000

0+000

0+000

8+600

1+200

0+500

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

10

5

5

x

x

x

ułatwienie
spływu wód

ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

30

10

5

x

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214229

PLRW200012214229

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Czarny Potok

Izwor

Hawrany

– 2769 –

0+000

0+000

0+000

4+300

0+400

0+500

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

20

5

x

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

50

10

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214229

PLRW200012214229

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Czerwony

Palenica

Leśny

– 2770 –

0+000

0+000

0+000

0+500

1+400

0+700

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

10

15

5

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214229

PLRW200012214229

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Zieleniewski

Mraniczny

Słotwiński

– 2771 –

0+000

0+000

0+000

2+100

0+700

2+000

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

5

5

10

x

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214229

PLRW200012214229

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

Muszynka

Młynne

Stupne

Wojkowski

– 2772 –

0+000

0+000

0+000

0+500

x

powstrzymanie
erozji bocznej

5

0+200

3+900

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

20

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

5

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214229

PLRW200012214229

PLRW2000122142329

Muszynka

Muszynka

Szczawnik

Mochnaczka

Roztoka

Szczawnik

– 2773 –

0+000

0+000

0+000

9+400

0+500

6+000

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

20

x

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

100

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

30

60

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122142329

PLRW2000122142329

PLRW2000122142349

Szczawnik

Szczawnik

Milik

Złocki

Szczawnicze
k
/Jasieńczyk/

Milik

– 2774 –

0+000

0+000

0+000

2+800

2+100

3+100

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

10

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

15

5

10

x

x

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

10

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122142349

PLRW200015214239

PLRW200015214239

Milik

Poprad od Smereczka
do Łomniczanki

Poprad od Smereczka
do Łomniczanki

Miliczki

Andrzejówka

Żegiestowski

– 2775 –

0+000

0+000

0+000

0+500

x

powstrzymanie
erozji bocznej

4+500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

5

1+000

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

Poz. 4055

10

przeciwdziałani
e tworzeniu
zatorów i
wystepowaniu
wody z koryta

30

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214239

PLRW2000122142389

PLRW2000122142389

Poprad od Smereczka
do Łomniczanki

Wierchomlanka

Wierchomlanka

Zubrzyk

Wierchomlan
ka

Baraniecki

– 2776 –

0+000

0+000

0+000

0+500

5+000

0+500

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

5

20

5

x

x

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

Poz. 4055

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

10

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122142389

PLRW2000122142389

PLRW200012214249

Wierchomlanka

Wierchomlanka

Łomniczanka

Izdwór

Mała
Wierchomla

Łomniczanka

– 2777 –

0+000

0+000

0+000

0+700

2+100

4+700

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

5

5

10

x

x

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

Poz. 4055

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

20

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

20

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214249

PLRW200012214249

PLRW200012214249

Łomniczanka

Łomniczanka

Łomniczanka

Wapiennik

Gronik

Łomnicka
/Łomnica
Mała/

– 2778 –

0+000

0+000

0+000

0+600

x

powstrzymanie
erozji bocznej

10

0+400

1+900

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

5

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

20

10

20

x

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214299

PLRW200015214299

PLRW2000122142529

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Czercz

Więckówka

Szwedowski

Czercz

– 2779 –

0+000

0+000

0+000

0+600

0+300

1+900

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

5

x

5

15

x

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

20

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214299

PLRW200015214299

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Zawodzie

Księży
/Zawodzie II/

Śmigowski

– 2780 –

0+000

0+000

0+000

0+300

x

0+400

0+700

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

5

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

10

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214299

PLRW200015214299

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Jaworzyna
/Kokuszka/

Borownice

Młodowski

– 2781 –

0+000

0+000

0+000

2+800

x

powstrzymanie
erozji bocznej

20

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

30

0+300

0+600

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

10

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

10

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214299

PLRW200015214299

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Głęboczanka

Sucha Struga

Kordowiec
/Cygany/

– 2782 –

0+000

0+000

0+000

0+600

0+400

0+800

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

10

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

20

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214269

PLRW200012214269

PLRW200015214299

Wielka Roztoka

Wielka Roztoka

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Roztoka
Wielka
/Rytrzanka/

Roztoka
Mała

Rzeczanows
ki

– 2783 –

0+000

0+000

0+000

3+100

1+500

1+000

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

15

x

przeciwdziałani
e tworzeniu
zatorów i
wystepowaniu
wody z koryta

20

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

100

10

10

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

15

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214299

PLRW200015214299

PLRW20001221428

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Przysietnica

Z oś.
Kuligówka

Grabowiec

Przysietnicki

– 2784 –

0+000

0+000

0+000

0+400

1+000

6+000

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

Poz. 4055

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

20

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214299

PLRW200015214299

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Bogusławiec

Paryje

Przykopa

– 2785 –

0+000

0+000

0+000

2+000

x

powstrzymanie
erozji bocznej

5

1+100

1+500

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

2

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

50

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214299

PLRW200015214299

PLRW200015214299

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Korzeczków

Pod Grabem

Żeleźnikows
ki

– 2786 –

0+000

0+000

0+000

1+000

0+600

5+700

x

x

x

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

powstrzymanie
erozji bocznej

5

5

25

x

x

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

ograniczenie
wystepowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich,
ułatwienie
spływu wód

20

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214899

PLRW2000142148579

Biała od Rostówki do
ujścia

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała

Biała

– 2787 –

0+000

34+300

34+300

82+500

x

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej

Powstrzymanie
erozji brzegowej

900

1800

x

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

50

50

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

800

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Matałówka

Barbarzakow
ski II

– 2788 –

0+000

0+000

1+800

0+500

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej

10

x

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

10

10

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Barbarzakow
ski

Motykowski

– 2789 –

0+000

0+000

0+350

1+800

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

10

x

Zapobieżenie
całkowitemu
zniszczeniu budowli
regulacyjnych

Poz. 4055

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała

Binczarówka

Granicznik

– 2790 –

82+500

0+000

0+000

83+200

6+540

1+500

x

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej i
dennej

150

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Zapobieżenie
całkowitemu
zniszczeniu budowli
regulacyjnych

Poz. 4055

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy
(Z góry Dził)

Bez Nazwy
(Z góry
Sochola)

Mostysza

– 2791 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

1+500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+800

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10+100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej i
dennej

200

x

Zapobieżenie
całkowitemu
zniszczeniu budowli
regulacyjnych

4000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy
(Koło Sióstr)

Szklarka
(Wołoszczyn
y)

Głęboka

– 2792 –

0+000

0+000

0+000

1+800

3+500

1+500

x

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej i
dennej

Powstrzymanie
erozji brzegowej i
dennej

Poz. 4055

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Kamianna

Jaworzanka

Piorunka

– 2793 –

0+000

0+000

0+000

7+124

3+000

7+580

x

x

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej i
dennej

Powstrzymanie
erozji brzegowej i
dennej

Powstrzymanie
erozji brzegowej i
dennej

50

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

50

x

Zapobieżenie
całkowitemu
zniszczeniu budowli
regulacyjnych

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zapobieżenie
całkowitemu
zniszczeniu budowli
regulacyjnych

200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214832

PLRW200012214832

PLRW200012214832

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy
(Spod góry
Piorun)

Sychła

Bereścianka

– 2794 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

2+000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4+000

x

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej i
dennej

200

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

100

Zapobieżenie
całkowitemu
zniszczeniu budowli
regulacyjnych

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214832

PLRW2000122148199

PLRW2000122148199

Biała od Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Bez Nazwy
(Koło Biela)

Biała

Wawrzka

– 2795 –

0+000

83+200

0+000

1+800

102+000

1+500

x

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej

900

x

x

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

Ograniczenie
występowania
wód z koryta i
zalewania
terenów
sąsiednich

300

10

x

Zapobieżenie
całkowitemu
zniszczeniu budowli
regulacyjnych

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148199

PLRW2000122148199

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Podbrunary

Jaśkówka

Czarna

– 2796 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

2+500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+500

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5+215

x

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej

Powstrzymanie
erozji brzegowej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148199

PLRW2000122148199

PLRW2000122148199

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Stawiszanka

Czyrna

Bez Nazwy
(z osiedla
Wyżny
Koniec)

– 2797 –

0+000

0+000

0+000

6+380

6+900

2+300

x

x

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej

Powstrzymanie
erozji brzegowej

Powstrzymanie
erozji brzegowej

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148199

PLRW2000122148199

PLRW2000122148349

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Biała do Mostyszy, bez
Mostyszy

Pławianka

Baniczanka

Beskid

Pławianka

– 2798 –

0+000

0+000

0+000

4+660

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej

20

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

500

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148349

PLRW2000122148349

PLRW2000122148349

Pławianka

Pławianka

Pławianka

Pławianka

Ptaszkówka

Bez Nazwy
(Spod
Jaworzna)

– 2799 –

1+100

0+000

0+000

4+400

4+100

4+100

x

x

Powstrzymanie
erozji brzegowej

Powstrzymanie
erozji brzegowej

50

50

x

x

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

zapobieżenie przed
całkowitym
zniszczeniem
zabudowy
regulacyjnej

Poz. 4055

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214739

PLRW20000214739

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Dunajec

Roztoczanka

– 2800 –

69+700

0+000

Poz. 4055

101+100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3+200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia

70

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

25

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214589

PLRW200012214589

Przydonianka

Przydonianka

Przydonicki
(Przydońska
Rzeka)

Jasienna
(Przydoniank
a)

– 2801 –

0+000

0+000

10+900

3+370

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

150

60

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

700

20

x

zapobieganie
tworzenia
zatorów i
zalewania
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214739

PLRW200012214549

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Jelnianka

Szczecinówk
a

Jelnianka

– 2802 –

0+000

0+000

3+400

6+800

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

50

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

15

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214549

PLRW200012214549

PLRW200012214549

Jelnianka

Jelnianka

Jelnianka

Wilkonosza

Targowisko

Słowikowa

– 2803 –

0+000

0+000

0+000

3+400

2,850

3+400

x

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

80

30

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

30

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214529

PLRW200012214529

PLRW200012214529

Świdnik

Świdnik

Świdnik

Świdnik

Świdnik

Zawadka

– 2804 –

0+000

1+950

0+000

1+950

5+900

0+800

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214529

PLRW200012214529

PLRW20001521439

Świdnik

Świdnik

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Zawadka

Z
Podchełmia

Dunajec

– 2805 –

0+800

0+000

126+700

3+330

2+000

101+100

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

400

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

4000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

PLRW200012214352

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Biczyczanka

Ubiadek

Wielopolank
a

Biczyczanka

– 2806 –

0+000

0+000

0+000

4+200

5+000

5+850

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

80

80

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

50

50

100

x

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214352

PLRW200012214352

PLRW200012214349

Biczyczanka

Biczyczanka

Łubinka

Podtocki

Haszna

Łubinka

– 2807 –

0+000

0+000

0+000

2+200

2+300

0+700

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

30

40

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

4000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214349

PLRW200012214349

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

Łubinka

Naściszówka

Naściszówka

– 2808 –

0+700

0+000

1+300

3+700

1+300

5+000

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

100

40

x

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

400

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214349

PLRW200012214349

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

Grabowiecki
(Januszowian
ka)

Łubinka

Łęgówka
(Łękawka)

– 2809 –

0+000

3+700

0+000

3+450

7+600

9+800

x

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

300

400

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Poz. 4055

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

400

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214349

PLRW200012214349

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

Zawałówka

BN - Działy

Łubinka

– 2810 –

0+000

0+000

7+600

4+300

2+130

15+000

x

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

300

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214349

PLRW200012214349

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

Łubinka

Krasówka

Wsiówka (Z
Paszyna)

Zarębianka
(Zarąbka,
Pańska Rola)

– 2811 –

0+000

0+000

0+000

4+300

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

50

3+500

5+800

x

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

200

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Poz. 4055

35

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

35

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214349

PLRW2000142143299

PLRW2000122143289

Łubinka

Kamienica od
Kamionki do ujścia

Kamionka

Zarywka l.
dopływ
Zarębianki

Kamienica

Kamionka

– 2812 –

0+000

0+000

0+000

3+200

x

6+860

5+100

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

300

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

7000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122143289

PLRW2000122143289

PLRW2000122143289

Kamionka

Kamionka

Kamionka

Jamniczanka

Jamniczanka

Zarywa
(Mszalnica)

– 2813 –

0+000

1+050

0+000

1+050

4+500

6+600

x

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

40

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122143289

PLRW2000122143289

PLRW2000122143289

Kamionka

Kamionka

Kamionka

Królówka

Czarna
Kamionka

Bratyszowiec

– 2814 –

0+000

0+000

0+000

11+900

3+900

3+000

x

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1500

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

5000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122143289

PLRW2000122143289

PLRW2000122143289

Kamionka

Kamionka

Kamionka

Roztoki

Kamionka

Żakówka

– 2815 –

0+000

5+100

0+000

3+000

10+700

2+235

x

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

2000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122143289

PLRW2000122143289

PLRW2000142143279

Kamionka

Kamionka

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Cempówka

Ptakówka

Kamienica

– 2816 –

0+000

0+000

6+860

1+500

1+820

11+750

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1000

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

4000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142143279

PLRW2000142143279

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Podkamienne

Srebrnik

Żeleźnikows
ki - Kane

– 2817 –

0+000

0+000

0+000

2+235

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

1+820

x

x

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1000

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

800

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80

1+500

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142143279

PLRW2000142143279

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Bukowiec

Bukowiec

Bukowiec

– 2818 –

0+000

1+760

2+500

1+760

2+500

3+200

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Poz. 4055

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142143279

PLRW2000142143279

PLRW2000142143279

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Kamienica od Homerki
do Kamionki

Homrzyski

Homrzyski

Bącza
Kunina

– 2819 –

0+000

2+400

0+000

2+400

8+150

3+600

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

300

x

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214326

PLRW200012214326

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica

Margoń

Bez nazwy
(k.Kordeczki
)

– 2820 –

11+750

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2+100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

33+079

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

1000

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

1000

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

2000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214326

PLRW200012214326

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

BN z os.
Rybień

Czaczowski
(Barnowiec)

Składziszcza
ński

– 2821 –

0+000

0+000

0+000

1+400

7+600

6+400

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

300

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214326

PLRW200012214326

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Feleczyński

Leśny(Kuszli
towski)

pot.
Łabowszczań
ski

– 2822 –

0+000

0+000

0+000

8+220

2+100

8+000

x

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

300

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214326

PLRW200012214326

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Dubrowiec

Uhryński

Kotowski

– 2823 –

0+000

0+000

0+000

1+850

7+900

3+500

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

200

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

60

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214326

PLRW200012214326

PLRW200012214326

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Kamienica do Homerki

Wiśnicz

Kryściów

Łosiański

– 2824 –

0+000

0+000

0+000

3+300

x

6+700

6+850

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

100

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

700

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214326

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Kamienica do Homerki

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Krzyżówka

Niskówka
(Trzetrzewiń
ski)

Niskówka
(Trzetrzewiń
ski)

– 2825 –

0+000

0+000

0+750

2+750

0+750

3+000

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

100

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Niskówka
(Trzetrzewiń
ski)

Brzeżnianka

Brzeżnianka

– 2826 –

3+000

0+000

4+000

9+000

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

100

4+000

9+000

x

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

100

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

200

150

x

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Moszczenick
i

Moszczenick
i

Gostwiczank
a

– 2827 –

0+000

6+500

0+000

6+500

11+100

5+000

x

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

500

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

100

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

1000

x

utrzymanie
drożności
koryta

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Suchy Potok

Gostwiczank
a
(Gajduszowi
ec)

Bn z m.
Mostki

– 2828 –

0+000

5+000

0+000

7+500

x

usuwanie skutków
erozji brzegowej i
denej, ochrona
terenów
przyległych

50

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku

50

14+000

1+950

x

x

x

utrzymanie
drożności
przekroju
regulacyjnego

20

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4000

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001921499

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Galiczanka

Dunajec

– 2829 –

0+000

0+000

4+750

20+000

x

utrzymanie
drożności
przekroju
regulacyjnego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

3000,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 0-20 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2830 –

20+000

20+500

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

800,00

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 20-20,5 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2831 –

20+600

21+200

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

800,00

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

3000,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB12008
na rzece Dunajec 20,6-21,2 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2832 –

21+200

22+300

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

2000,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 21,2-22,3 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2833 –

22+300

27+200

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

3200,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 22,3-27,2 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2834 –

27+200

28+500

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

500,00

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

400,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 27,2-28,5 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2835 –

29+800

33+100

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

800,00

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

300,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 29,8-33,1
kmmożliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2836 –

33+200

38 + 500

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

500,00

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

2500,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 33,2-38,5 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2837 –

38+500

42 + 400

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

400,00

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

600,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 38,5-42,4 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2838 –

42+400

50+100

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

500,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 42,4-50,1 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2839 –

50+100

54+000

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

500,00

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

600,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 50,1-54 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec

– 2840 –

54+000

59+800

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

1000,0
0

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

600,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 54-59,8
kmmożliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

PLRW20001521419937

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec

Dunajec

– 2841 –

59+800

126+650

69+200

141+000

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

800

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

800,00

120

x

utrzymanie
właściwego stanu
techniczn. budowli,
zapobieganie erozji

Poz. 4055

200,00

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

4500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120085
na rzece Dunajec 59,8-69,2
kmmożliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta cieku, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Bez Nazwy z
Zarzecza 1

dopływ b/n
w m.
Zabrzeż/Dun
ajec

Stara
Młynówka

– 2842 –

0+000

0+000

0+000

3+351

0+288

0+877

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

100

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Bez Nazwy z
Zarzecza 2

Borki

Lichnia

– 2843 –

0+000

0+000

0+000

2+156

3+348

4+417

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

20

300

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

150

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

dopływ bez
nazwy z os.
Wolaki/Lich
nia

Śliwowiec

Leszcz

– 2844 –

0+000

0+000

0+000

1+799

2+429

5+271

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

20

100

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

1200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Biały

dopływ b/n
w
Maszkowica
ch/Dunajec

Łęg
(Szczereżank
a)

– 2845 –

0+000

0+000

0+000

0+912

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

1+410

5+075

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

70

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521419937

PLRW20001521419937

PLRW20001521439

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Grajcarka
do Obidzkiego Potoku

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Brzyna

Bez nazwy z
os.
Paryja/Brzyn
a

Dunajec

– 2846 –

0+000

0+000

120+930

6+511

1+983

126+650

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

10

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

200

20

400

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Bez Nazwy
z os.
Biedówka w
Jazowsku/Du
najec

Bez Nazwy z
os.
Zawodzie/Du
najec

Kadecki z
Opalanej

– 2847 –

0+000

0+000

0+000

2+026

2+364

3+584

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

50

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

10

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

PLRW20001221419899

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Kamienica

Bez nazwy z
os.
Kaczorów

Kadecki

Kamienica

– 2848 –

0+000

0+000

0+000

2+261

5+506

22+740

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

40

4000

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

80

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1500

1400

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

Bez nazwy z
góry
Magorzyca/
Kamienica

Bez nazwy z
góry
Krzysztonów
/Kamienica

Mogielica/K
amienica

– 2849 –

0+000

0+000

0+000

1+622

2+084

2+937

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

Bez nazwy z
os. Kurnyty

Głębieniec

Bez nazwy z
os.
Polany/Głębi
eniec

– 2850 –

0+000

0+000

0+000

1+779

5+944

1+914

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

120

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

Szczawa

Zasadne

Bez Nazwy z
Lasu
Jelonek/Zasa
dne

– 2851 –

0+000

0+000

0+000

5+011

6+137

1+889

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

200

20

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

Bez nazwy z
Lasu
Studzienki/Z
asadne

Rusnaki

Sejudy/Rusn
aki

– 2852 –

0+000

0+000

0+000

1+368

2+406

1+258

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

20

20

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

30

10

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

Cepieliki/Ru
snaki

Wojtasy/Rus
naki

Zbludza

– 2853 –

0+000

0+000

0+000

2+279

1+980

8+754

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

20

3300

x

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

10

10

x

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

350

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt
(budynków
mieszkalnych
, dróg,
infrastruktury
technicznej
itp.) przed
skutkami
erozji

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

Kamienica

Kamienica

Kamienica

Bez nazwy z
os.
Wigóry/Zblu
dza/

Steców

Sopaty

– 2854 –

0+000

0+000

0+000

3+147

1+930

3+500

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419899

PLRW20001221419899

PLRW20001221419929

Kamienica

Kamienica

Czarna Woda

Sorkowy
(Cisowy)

Gronik
(Górkowy)/S
orkow
(Cisowy)/

Czarna Woda

– 2855 –

0+000

0+000

0+000

4+236

3+040

9+641

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

30

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419929

PLRW20001221419929

PLRW20001221419929

Czarna Woda

Czarna Woda

Czarna Woda

potok b/n z
os. Wola
Kosnowa

Bez nazwy z
os. Wola
Piskulina

Gaboń

– 2856 –

0+000

0+000

0+000

2+834

1+761

1+416

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

20

20

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419929

PLRW20001221419929

PLRW20001221419938
9

Czarna Woda

Czarna Woda

Potok Obidzki

Zakiczański

Bez nazwy z
os.
Kicznia/Zaki
czański

Obidza
(Obidzki)

– 2857 –

0+000

0+000

0+000

7+909

2+576

6+511

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

700

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

2200

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

30

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

600

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419938
9

PLRW20001221419938
9

PLRW20001221419938
9

Potok Obidzki

Potok Obidzki

Potok Obidzki

Bez nazwy z
os.
Wyrostki/Ob
idza

Majdan

Bez nazwy z
os. Nowa
Wieś/Majdan

– 2858 –

0+000

0+000

0+000

2+565

5+982

3+647

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419938
9

PLRW20001221419939
4

PLRW20001221419939
4

Potok Obidzki

Jaworzynka

Jaworzynka

Bukowy

Jaworzynka

Szkarpa/Jaw
orzynka

– 2859 –

0+000

0+000

0+000

3+271

11+661

1+875

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

70

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

270

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

50

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

500

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419939
4

PLRW20001221419949

PLRW20001221419949

Jaworzynka

Jastrząbka

Jastrząbka

Bez nazwy z
os.
Zapasiecze/J
aworzynka

Jastrząbka
(Jastrzebik,
Jastrzębie)

Bez nazwy z
os. Zakicznie

– 2860 –

0+000

0+000

0+000

2+259

18+902

3+766

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

20

850

200

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

60

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

1200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419949

PLRW20001221419949

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Jastrząbka

Jastrząbka

Wolica
(Czarny
Potok)

Bez nazwy z
os.
Jadamwola/J
astrzębik

Bez nazwy z
os.
Moczydła/Ja
strzębik

– 2861 –

0+000

0+000

0+000

5+530

2+311

1+636

x

x

x

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

200

20

20

Poz. 4055

x

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta

20

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegających
erozji, zgodnie z
art. 61 Prawa
budowlanego i
art. 64 Prawa
wodnego

90

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do
ujścia

Łososina

– 2862 –

0+000

56+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

1200

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

300

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

3500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku,
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych
do koryta,
zapobieganie
erozji
brzegów i
dna
spowodowan
ej zatorami,
ochrona
terenów
przyległych
do koryt

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1)Ze względu na obszar
PLH120087 na rzece Łososina 0,513,0 km; 13,0-23,0; 27,2-38,3 km;
39,9-43,0 możliwość realizacji
działań utrzymaniowych
wynikających z potrzeby ochrony
przed powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryt cieków, na
zasadach określonych w PZO 2)
Łososina 5,5-6,5 km; 7,4-9,5 km;
10,0-10,3 km; 12,0-12,3; 2930,2;30,4-31,0;31,5-31,8 kmnależy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów, które
mogłyby wpływać na siedlisko
91E0 będące przedmiotem ochrony
w tym obszarze. Prace te można
realizować jedynie na
pojedynczych drzewach bądź
grupach drzew; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt; należy powstrzymać się
od prowadzenia prac polegających
na usuwaniu drzew, które mogłyby
wpływać na siedlisko 91E0 będące
przedmiotem ochrony w tym
obszarze. Prace te można
realizować z pozostawieniem
drzew do osiągnięcia wiecu co
najmniej 40 lat oraz z
pozostawieniem martwych
i obumierających drzew w
drzewostanach

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147289

Białka

Białka

– 2863 –

0+000

13+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

600

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

200

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147289

Białka

Dobrocieszk
a

– 2864 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

400

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

80

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do
ujścia

Stroń

– 2865 –

0+000

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do
ujścia

Łyczanka

– 2866 –

0+000

1+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147274

Potok Stańkowski

Stańkowski

– 2867 –

0+000

6+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

45

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147274

Potok Stańkowski

pot.Z Woli
Stańkowskiej

– 2868 –

0+000

1+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Sechna

– 2869 –

0+000

3+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

40

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Przylasek

– 2870 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

z
Kobyłczyny

– 2871 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Żmiąca

– 2872 –

0+000

5+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

250

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Krosna

– 2873 –

0+000

4+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

25

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Boniory

– 2874 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Kamionka
Mała

– 2875 –

0+000

4+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Nagórski

– 2876 –

0+000

1+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Jaworzna

– 2877 –

0+000

4+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

60

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Lipniczka
(Rozdziele)

– 2878 –

0+000

4+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

pot.Rozdziel
e Dolne

– 2879 –

0+000

1+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

pot.Rozdziel
e Górne

– 2880 –

0+000

1+00

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

pot.Rozpicki

– 2881 –

0+000

3+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

Poz. 4055

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

pot. Załpa

– 2882 –

0+000

2+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

b/n
Buczkowski

– 2883 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Wątrobówka

– 2884 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Pasierbiecki

– 2885 –

0+000

4+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

25

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Makowica

– 2886 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

Starowiejski
(Sowlina)

– 2887 –

0+000

14+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

100

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

120

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

150

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

Skrudlak

– 2888 –

0+000

3+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

25

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

Sucha
Sowlina

– 2889 –

0+000

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

30

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

Mordarka

– 2890 –

0+000

7+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

15

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

120

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

z Sarczyna

– 2891 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

20

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

Liśnik

– 2892 –

0+000

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

Jabłoniecki

– 2893 –

0+000

4+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

30

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

Tokarzówka
(Przylaski)

– 2894 –

0+000

2+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

10

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

Za torem

– 2895 –

0+000

2+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147249

Sowlinka

Zakopianka
(Pożarski)

– 2896 –

0+000

2+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

45

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

25

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

z Walowej
Góry

– 2897 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Koszary

– 2898 –

0+000

1+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

pot. Od
Paproci

– 2899 –

0+000

1+900

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Bałażówka

– 2900 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

z Kisielówki

– 2901 –

0+000

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Bednarka

– 2902 –

0+000

4+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

120

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

25

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

pot. Z Góry
Kostrza

– 2903 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Słopniczanka

– 2904 –

0+000

12+700

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

120

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

80

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120087
na rzece Słopniczanka 1,8-4,8 km
możliwość realizacji działań
utrzymaniowych wynikających z
potrzeby ochrony przed
powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryt cieków, na
zasadach określonych w PZO. Na
rzece Słopniczanka 1,8-2,5 km;
3,0-3,3 km; 3,8-4,3 km należy
powstrzymać się od prowadzenia
prac polegających na usuwaniu
drzew i krzewów, które mogłyby
wpływać na siedlisko 91E0 będące
przedmiotem ochrony w tym
obszarze. Prace te można
realizować jedynie na
pojedynczych drzewach bądź
grupach drzew; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt; należy powstrzymać się
od prowadzenia prac polegających
na usuwaniu drzew, które mogłyby
wpływać na siedlisko 91E0 będące
przedmiotem ochrony w tym
obszarze. Prace te można
realizować z pozostawieniem
drzew do osiągnięcia wiecu co
najmniej 40 lat oraz z
pozostawieniem martwych
i obumierających drzew w
drzewostanach

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Podwisiołki

– 2905 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Czarna Rola

– 2906 –

0+000

1+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

pot.
Brodówka

– 2907 –

0+000

1+700

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Czarna
Rzeka

– 2908 –

0+000

7+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

85

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

60

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

spod
Łopienia

– 2909 –

0+000

2+500

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Głębiec

– 2910 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Mogielica

– 2911 –

0+000

3+100

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

85

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

25

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Rolówka

– 2912 –

0+000

1+500

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

/
Kwasikówka
(Kwaśniówk
a)

– 2913 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

spod
Wilkowiska

– 2914 –

0+000

3+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

z oś.
Zagórze

– 2915 –

0+000

2+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

/ Rybny

– 2916 –

0+000

4+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Suchy

– 2917 –

0+000

3+300

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

od Zawadki

– 2918 –

0+000

3+500

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Chochołows
ki

– 2919 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Zimny
Potok

– 2920 –

0+000

3+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Porąbka

– 2921 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

25

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

z
Łagodówka

– 2922 –

0+000

2+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Gruszowiec

– 2923 –

0+000

3+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

12

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Madziarówk
a

– 2924 –

0+000

2+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Chyszówki

– 2925 –

0+000

3+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

85

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

20

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Ćwilin

– 2926 –

0+000

3+200

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

10

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

spod
Łostówki

– 2927 –

0+000

2+500

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Krzysztonów

– 2928 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

od
Mogielicy

– 2929 –

0+000

2+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Tromniska

– 2930 –

0+000

1+500

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

Smolnik

– 2931 –

0+000

16+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

150

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

60

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

450

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

z
Marcinkowic

– 2932 –

0+000

1+500

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

Bierzwiecki
(Gródek lub
Zagórzanka)

– 2933 –

0+000

3+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

Chełmski

– 2934 –

0+000

1+700

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

Chomranicki

– 2935 –

0+000

2+000

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

Kłodnianka

– 2936 –

0+000

4+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

15

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

b/n z
Półrolek

– 2937 –

0+000

2+900

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

b/n z Nowej
Wsi (Krasne
Potockie)

– 2938 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

40

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

Bukowianka
(Bukowiec)

– 2939 –

0+000

5+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

Rolny

– 2940 –

0+000

2+500

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

pot.
Wygoniska

– 2941 –

0+000

2+500

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

pot.
Podlesiński

– 2942 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

pot.
Zadzielanka

– 2943 –

0+000

3+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

60

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

pot.bez
nazwy z
Kaniny

– 2944 –

0+000

1+500

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

Bednarka

– 2945 –

0+000

2+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214369

Smolnik

pot.bez
nazwy z
Oś.Góry
Niżne

– 2946 –

0+000

1+100

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419969

Słomka

Słomka

– 2947 –

0+000

24+800

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

250

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

150

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

1000

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419969

Słomka

Łukowica

– 2948 –

0+000

10+400

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

80

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

80

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

300

x

utrzymanie
właściwego
stanu
technicznego
budowli
służących
zachowaniu
stanu dna i
brzegów i
zapobiegając
ych erozji,

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419969

Słomka

b/n z oś.
Rola-Kącina

– 2949 –

0+000

2+700

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419969

Słomka

Mokra Wieś

– 2950 –

0+000

1+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

25

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419969

Słomka

b/n z oś.
Podlipowy

– 2951 –

0+000

2+500

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419969

Słomka

b/n z oś.
Szarówka

– 2952 –

0+000

3+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419969

Słomka

b/n z oś.
Berdychów

– 2953 –

0+000

3+000

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

30

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli służących
zachowaniu stanu
dna i brzegów i
zapobiegających
erozji,

Poz. 4055

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419969

Słomka

Lasówka

– 2954 –

0+000

3+600

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia ,
ochrona terenów
przyległych do
koryt (budynków
mieszkalnych,
dróg, infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami
erozji

50

x

Zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta cieku
zapobieganie
powstawaniu
zatorów
lodowych,
zapobieganie
zalewaniu
terenów
przyległych do
koryta,
zapobieganie
erozji brzegów i
dna
spowodowanej
zatorami,
ochrona
terenów
przyległych do
koryt
(budynków
mieszkalnych,
dróg,
infrastruktury
technicznej itp.)
przed skutkami

10

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

PLRW200014214899

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Biała od Rostówki do
ujścia

Dunajec

Biała

– 2955 –

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

PLRW2000142148579

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Obwałowani
e
rzekiŁososin
a lewe wraz z
infrastruktura
techniczną

Obwałowani
e
p.powodziow
e rzeki Biała
Tanowska w
m.
Wojnarowa
lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

– 2956 –

31+800

66+100

32+220

66+960

x

x

zasypywanie
ubytków w koronie
wału i w
międzywalu w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

zasypywanie
ubytków w koronie
wału i w
międzywalu w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli i
urządzeń ściśle
związanych z
wałem w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzi
owej i ochrony
przyległych
terenów

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli i
urządzeń ściśle
związanych z
wałem w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzi
owej i ochrony
przyległych
terenów

x

x

utrzymanie
dobrego
stanu
technicznego
budowli i
utrzymanie
parametrów
technicznych,

utrzymanie
dobrego
stanu
technicznego
budowli i
utrzymanie
parametrów
technicznych,

40 /6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4000
/10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW200015214239

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Poprad od Smereczka
do Łomniczanki

Obwałowani
e
p.powodziow
e rzeki Biała
Tanowska w
m. Stróże
Biała Niżna
lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

Obwałowani
e
p.powodziow
e rzeki
Poprad w
m.Muszyna
lewe i prawe
wraz z
infrastrukturą
techniczną.

– 2957 –

67+766

55+285
55+260

69+200

57+460
56+200

x

x

zasypywanie
ubytków w koronie
wału i w
międzywalu w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

zasypywanie
ubytków w koronie
wału i w
międzywalu w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli i
urządzeń ściśle
związanych z
wałem w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzi
owej i ochrony
przyległych
terenów

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli i
urządzeń ściśle
związanych z
wałem w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzi
owej i ochrony
przyległych
terenów

x

x

utrzymanie
dobrego
stanu
technicznego
budowli i
utrzymanie
parametrów
technicznych,

utrzymanie
dobrego
stanu
technicznego
budowli i
utrzymanie
parametrów
technicznych,

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214299

PLRW20001921339

Poprad od Łomniczanki
do ujścia

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Obwałowani
e
p.powodziow
e rzeki
Poprad w
m.Barcice
lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

Bobrecki

– 2958 –

7+700

0+000

8+580

1+640

x

zasypywanie
ubytków w koronie
wału i w
międzywalu w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodziow
ej

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli i
urządzeń ściśle
związanych z
wałem w celu
zapewnieniw
prawidłowego
funkcjonowania
budowli
przeciwpowodzi
owej i ochrony
przyległych
terenów

x

utrzymanie
dobrego
stanu
technicznego
budowli i
utrzymanie
parametrów
technicznych,

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621335229

PLRW20001921339

Macocha

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Macocha
(Macocha
Poręba)

Balony

– 2959 –

0+600

0+000

10+200

4+000

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

x

rozbiórka tam
bobrowych
mająca na
celu
likwidację
spiętrzeń
wody w
potoku, co
powoduje
zalewanie
przyległych
zabudowań
oraz pól
uprawnych
oraz
niszczenie
ubezpieczeń
w korycie
potoku

65

ze względu na obszar PLB120004
na cieku Macocha 7,5-10,2
kmnależy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów ze
względu na gatunek ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, jak
również dla umożliwienia
konserwacji/remontu,
wykonywania i utrzymania
urządzeń wodnych w zakresie
niezbędnym do wykonania i
utrzymania tych urządzeń oraz
cieków naturalnych;możliwość
realizacji działań utrzymaniowych
wynikających z potrzeby ochrony
przed powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryt cieków, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213369

PLRW200026213369

Bachorz

Bachorz

Bachorz

Przypoka

– 2960 –

0+000

13+200

13+200

14+800

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

x

rozbiórka tam
bobrowych
mająca na
celu
likwidację
spiętrzeń
wody w
potoku, co
powoduje
zalewanie
przyległych
zabudowań
oraz pól
uprawnych
oraz
niszczenie
ubezpieczeń
w korycie
potoku

84

Ze względu na obszar
PLB120005na rzece Bachorz 0,52,0 km należy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów ze
względu na gatunek ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, a
także konieczności utrzymania
prawidłowej gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921339

PLRW200026213369

Wisła od Przemszy bez
Przemszy do Skawy

Bachorz

Włosianka

Szatanek

– 2961 –

0+000

0+000

5+020

2+500

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Włosianka 0,0-0,3 km,
2,2-4,9 km należy powstrzymać się
od prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213349

PLRW200062133469

PLRW20006213329

Chechło od Ropy bez
Ropy do ujścia

Chechło do Ropy

Potok Gromiecki

Chechło

Chechło

Gromiecki

– 2962 –

0+000

16+400

0+000

16+400

22+800

3+200

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

x

rozbiórka tam
bobrowych
mająca na
celu
likwidację
spiętrzeń
wody w
potoku, co
powoduje
zalewanie
przyległych
zabudowań
oraz pól
uprawnych
oraz
niszczenie
ubezpieczeń
w korycie
potoku

x

rozbiórka tam
bobrowych
mająca na
celu
likwidację
spiętrzeń
wody w
potoku, co
powoduje
zalewanie
przyległych
zabudowań
oraz pól
uprawnych
oraz
niszczenie
ubezpieczeń
w korycie
potoku

102

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213329

PLRW20006213389

Potok Gromiecki

Płazanka

Kopalniówka
(Kanał
Janina)

Płazanka

– 2963 –

0+000

0+000

4+400

10+875

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

x

rozbiórka tam
bobrowych
mająca na
celu
likwidację
spiętrzeń
wody w
potoku, co
powoduje
zalewanie
przyległych
zabudowań
oraz pól
uprawnych
oraz
niszczenie
ubezpieczeń
w korycie
potoku

102

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Płazanka 0.0- 1,5 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213389

PLRW200062133469

Płazanka

Chechło do Ropy

Zimna Woda

Młoszówka

– 2964 –

0+000

0+000

5+100

5+100

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

rozbiórka tam
bobrowych
mająca na
celu
likwidację
spiętrzeń
wody w
potoku, co
powoduje
zalewanie
przyległych
zabudowań
oraz pól
uprawnych
oraz
niszczenie
ubezpieczeń
w korycie
potoku

75

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Zimna Woda 0.0-0,8 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000162135129

PLRW2000192135599

Zmornica ze
starorzeczem Wisły

Wisła od Skawy do
Skawinki

Zmornica
(Jankowicki)

Rudka
(Rutka)

– 2965 –

0+000

0+000

5+300

6+160

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

Ze względu na obszar PLB120005
na rzezce Zmornica 0,0-1,5 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213649

PLRW20006213349

Rudawa do Racławki

Chechło od Ropy bez
Ropy do ujścia

Dulówka

Luszówka

– 2966 –

7+125

0+000

8+725

5+000

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

rozbiórka tam
bobrowych
mająca na
celu
likwidację
spiętrzeń
wody w
potoku, co
powoduje
zalewanie
przyległych
zabudowań
oraz pól
uprawnych
oraz
niszczenie
ubezpieczeń
w korycie
potoku

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213529

PLRW20006213529

Regulka

Regulka

Regulka

Brodła

– 2967 –

0+000

0+000

12+740

7+350

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

x

rozbiórka tam
bobrowych
mająca na
celu
likwidację
spiętrzeń
wody w
potoku, co
powoduje
zalewanie
przyległych
zabudowań
oraz pól
uprawnych
oraz
niszczenie
ubezpieczeń
w korycie
potoku

67

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192135599

PLRW20007213549

Wisła od Skawy do
Skawinki

Rudno

Ratowa

Rudno

– 2968 –

0+000

7+232

2+220

15+910

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000162135129

PLRW2000192135599

Zmornica ze
starorzeczem Wisły

Wisła od Skawy do
Skawinki

Olszyński

Żabieniec

– 2969 –

0+000

0+000

2+922

5+647

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213529

PLRW20007213649

PLRW200026213369

Regulka

Rudawa do Racławki

Bachorz

Siemotka

Karniowski

Przypoka

– 2970 –

0+000

0+000

14+800

1+380

4+300

17+700

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

PLRW200062132989

PLRW200062132989

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Macocha

Macocha

Leśniówka

Osiecki

Grodziecki

– 2971 –

0+000

0+000

0+000

4+055

8+975

5+660

x

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

x

Poz. 4055

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213492

PLRW200015213499

Łowiczanka

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Łowiczanka

Czarczówka

– 2972 –

0+000

0+200

7+600

2+571

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

rozbiórka tam
bobrowych
mająca na
celu
likwidację
spiętrzeń
wody w
potoku, co
powoduje
zalewanie
przyległych
zabudowań
oraz pól
uprawnych
oraz
niszczenie
ubezpieczeń
w korycie
potoku

60

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Łowicznka 1,5-4,0
kmnależy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów ze
względu na gatunek ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, a
także konieczności utrzymania
prawidłowej gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Kanał Ulgi
Nowa Wieś

– 2973 –

0+000

3+200

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120004
na cieku Kanał Ulgi Nowa Wieś 01 km należy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów ze
względu na gatunek ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, jak
również dla umożliwienia
konserwacji/remontu,
wykonywania i utrzymania
urządzeń wodnych w zakresie
niezbędnym do wykonania i
utrzymania tych urządzeń oraz
cieków naturalnych.możliwość
realizacji działań utrzymaniowych
wynikających z potrzeby ochrony
przed powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryt cieków, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

PLRW200062132989

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Macocha

Kanał Ulgi
Bielany

Macocha
(Macocha
Łęki)

– 2974 –

0+000

0+000

2+050

11+100

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

Ze względu na obszar PLB120004
na cieku Kanał Ulgi Bielany 0-1
km należy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów ze
względu na gatunek ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, jak
również dla umożliwienia
konserwacji/remontu,
wykonywania i utrzymania
urządzeń wodnych w zakresie
niezbędnym do wykonania i
utrzymania tych urządzeń oraz
cieków naturalnych.możliwość
realizacji działań utrzymaniowych
wynikających z potrzeby ochrony
przed powodziową i koniecznością
usuwania szkód popowodziowych
w sytuacji zaistnienia konieczności
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryt cieków, na
zasadach określonych w PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132989

PLRW200062132989

PLRW200062132989

Macocha

Macocha

Macocha

Bulówka

Szybówka

Malecki

– 2975 –

0+000

0+000

0+000

8+770

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

3+300

12+270

x

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

x

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie wału
w celu ochrony
przyległych
terenów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213369

PLRW2000262135189

Bachorz

Bachówka (Potok
Spytkowicki)

Przypoka

Bachówka
(Spytkowicki
)

– 2976 –

14+800

0+000

17+700

6+300

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Bachówka 0 -2,0
kmnależy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów ze
względu na gatunek ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, a
także konieczności utrzymania
prawidłowej gospodarki rybackiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

PLRW20001621353899

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

Brodawka

Wilgoszcz

Półwiejski

Brodawka
(Brzeźnicki)

– 2977 –

0+000

0+000

0+000

3+000

5+150

13+600

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

PLRW20001621353899

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

Brodawka

Sosnowicki

Sosnówka

Kossowski

– 2978 –

0+000

3+400

0+000

5+000

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

7+410

4+500

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

PLRW20001621353899

Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
Skawinki

Brodawka

Kasztelan

Kopytówka

Tłuczański I

– 2979 –

0+000

2+250

0+000

1+200

7+650

5+250

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001621353899

PLRW20001621353899

PLRW20001621353899

PLRW2000192135599

Brodawka

Brodawka

Brodawka

Wisła od Skawy do
Skawinki

Kamienicki

Tłuczański II

Marcyporębs
ki

Sosnowicki I

– 2980 –

0+000

0+000

0+000

0+000

2+800

2+400

3+300

1+900

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000262135189

PLRW2000262135189

PLRW2000262135189

PLRW20001221356899

Bachówka (Potok
Spytkowicki)

Bachówka (Potok
Spytkowicki)

Bachówka (Potok
Spytkowicki)

Cedron

Brzezina

Spy1

Spy2

Przytkowicki
II

– 2981 –

0+000

0+000

0+000

0+000

2+000

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

1+300

1+700

3+750

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221356899

PLRW20001221356899

PLRW20001221356899

PLRW20001221356899

Cedron

Cedron

Cedron

Cedron

Przytkowicki
I

Żarek

Bugajka

Stronie

– 2982 –

0+000

0+000

0+000

0+000

5+000

3+150

2+100

4+650

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221356899

PLRW20001221356899

PLRW20001221356899

PLRW20001221356899

Cedron

Cedron

Cedron

Cedron

Cedron

Solczanka

Czerwony

Bugajka I

– 2983 –

6+272

0+000

0+000

0+000

29+072

5+420

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

3+570

1+000

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221356899

PLRW20001221356899

PLRW20001221356899

PLRW2000122134849

Cedron

Cedron

Cedron

Wieprzówka do
Targaniczanki

Paleczka

Ostrowiec

Rzeczka

Rzyczanka

– 2984 –

0+000

0+000

0+000

0+000

1+100

2+600

2+300

4+700

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Wieprzówka do
Targaniczanki

Ryta

Wieprzówka

– 2985 –

0+000

18+875

3+300

29+150

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213489

PLRW2000122134849

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka do
Targaniczanki

Wieprzówka

Bolęcinianka

– 2986 –

0+000

0+000

18+875

5+100

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar
PLB120005na rzece Wieprzówka
0,0-9,5 km należy powstrzymać się
od prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

PLRW2000122134849

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Wieprzówka do
Targaniczanki

Wieprzówka do
Targaniczanki

Zagórnicki

Sułkowicki

Targaniczank
a

– 2987 –

0+000

0+000

0+000

4+350

5+150

10+300

x

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132989

PLRW200062132989

PLRW20006213489

Macocha

Macocha

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Bulówka

Roczynka

Stawki

– 2988 –

9+200

0+000

0+000

15+400

5+300

6+500

x

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

x

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213489

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Lendwak

Frydrychówk
a

– 2989 –

0+000

0+000

3+150

12+350

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLB120005 na cieku
Frydrychówka należy powstrzymać
się od prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213489

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Krakowica

Bobrek

– 2990 –

0+000

0+000

4+300

7+200

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213489

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Włosień

Sfornica

– 2991 –

0+000

0+000

7+300

5+150

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLB120005 na cieku Włosień 0-1
km należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213499

PLRW2000122134789

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Kleczanka

Rokowski

Wysoczanka

– 2992 –

0+000

0+000

1+900

8+770

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134789

PLRW200014213477

Kleczanka

Skawa od zapory zb.
Świnna Poręba do
Klęczanki bez
Klęczanki

Kleczanka

Zbywaczówk
a

– 2993 –

0+000

0+000

20+500

2+000

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Kleczanka 0-0,5 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

PLRW2000122134849

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Wieprzówka do
Targaniczanki

Wieprzówka do
Targaniczanki

Biadasówka

Brzezinka I

Brzezinka II

– 2994 –

0+000

0+000

0+000

1+200

2+700

1+800

x

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowa
nie stanu
dna i
brzegów
,ochrona
istniejąc
ego
ubezpiec
zenia,
zabezpie
czenie
przyległ
ych
budynkó
w
mieszkal
nych
oraz
infrastru
ktury
technicz
nej

x

x

x

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134849

PLRW2000122134789

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Kleczanka

Wieprzówka do
Targaniczanki

Jagódki

Księży Las

Młocki

– 2995 –

0+000

0+000

0+000

2+200

2+400

2+000

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213489

PLRW2000122134849

PLRW2000122134789

Wieprzówka od
Targaniczanki bez
Targaniczanki do ujścia

Wieprzówka do
Targaniczanki

Kleczanka

Pańska Góra

Polanki

Przymiarki

– 2996 –

0+000

0+000

0+000

3+800

1+200

2+300

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221329569

PLRW200062134769

PLRW200015213499

Domaczka

Choczenka

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Złota Górka

Meksyk

Czarczówka

– 2997 –

0+000

0+000

2+571

1+400

0+319

5+271

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213499

PLRW200062134796

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Radoczanka

Zygodówka

Radoczanka

– 2998 –

0+000

0+000

5+250

2+500

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

Ze względu na obszar PLB120005
na rzece Radocznka 0-1,3 km
należy powstrzymać się od
prowadzenia prac polegających na
usuwaniu drzew i krzewów ze
względu na gatunek ślepowrona, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
oraz bezpieczeństwu mienia, a
także konieczności utrzymania
prawidłowej gospodarki rybackiej;
należy powstrzymać się od
prowadzenia działań
utrzymaniowych ze względu na
gatunek sieweczki rzecznej,
rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z
wyjątkiem sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu, związanej z
ochroną przeciwpowodziową i
popowodziowym usuwaniem
szkód, niezbędnych dla
zabezpieczenia infrastruktury
technicznej lub zabudowań
zlokalizowanych na terenach
przyległych do koryta Skawy.
Ograniczenie prac utrzymaniowych
na mniejszych ciekach i rowach do
niezbędnego minimum.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213499

PLRW200015213499

PLRW2000122134789

PLRW2000122134789

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Skawa od Klęczanki
bez Klęczanki do ujścia

Kleczanka

Kleczanka

Tomicki

Witanowicki

Barwałdzki

Chlewnica

– 2999 –

0+000

0+000

0+000

0+000

4+625

4+375

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

4+800

3+800

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122134789

PLRW2000122134789

PLRW20001221356699

PLRW20001221419949

Kleczanka

Kleczanka

Skawinka do
Głogoczówki

Jastrząbka

Podżarek

Moskałówka

Jastrząbka

Banasiówka

– 3000 –

0+000

0+000

0+000

0+000

1+700

3+900

11+150

3+400

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419949

PLRW2000122182729

PLRW2000122182729

Jastrząbka

Kobylanka

Kobylanka

Grobówka

Kobylanka

Bolechówka

– 3001 –

0+000

0+000

0+000

3+300

4+215

2+660

x

x

x

zachowanie stanu
dna i
brzegów,ochrona
istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych oraz
infrastruktury
technicznej

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów,ochron
a istniejącego
ubezpieczenia,
zabezpieczenie
przyległych
budynków
mieszkalnych
oraz
infrastruktury
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218292

PLRW200012218292

PLRW200012218292

PLRW200012218292

PLRW200012218292

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Rudnik
(Kamyk)

Żakówka

Złotny Potok

Wolnik

Kopaliny I

– 3002 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

7+640

3+100

2+690

0+600

0+570

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

60

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218292

PLRW200012218292

PLRW200012218292

PLRW200012218292

PLRW200012218292

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Młynówka

Pole

Nowe Pole

Rosochatka

Wielkie Łąki

Czarnociny

– 3003 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+680

0+700

3+440

4+130

2+160

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

30

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

32

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218292

PLRW2000192135699

PLRW2000162135698

PLRW200062135694

Młynówka

Skawinka od
Głogoczówki do ujścia

Rzepnik

Mogiłka
(Wierzbanówka)

Witkowice

Skawinka

Rzepnik

Wierzbanów
ka

– 3004 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+730

14+690

9+450

6+660

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

450

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

142,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221356899

PLRW20001221356699

PLRW20001221356699

PLRW20001221356699

PLRW20001221356699

Cedron

Skawinka do
Głogoczówki

Skawinka do
Głogoczówki

Skawinka do
Głogoczówki

Skawinka do
Głogoczówki

Cedron

Skawinka

Głogoczówk
a

Jaworzna

Włosańka

– 3005 –

0+000

14+690

0+000

0+000

0+000

4+730

25+850

20+512

3+900

6+611

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp
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swobodnego
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o

90

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221356699

PLRW20001221356699

PLRW20001221356699

PLRW20001221356699

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Skawinka do
Głogoczówki

Skawinka do
Głogoczówki

Skawinka do
Głogoczówki

Skawinka do
Głogoczówki

Podstyrze

Kozłówek

Sieprawka

Świątnicki 1

Świątnicki 2
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0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+914

0+990

13+308

4+357

1+527

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
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zagrożenia
powodziowego
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przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
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o
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Skawinka do
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Kopań

Kobylak

Topola

Lenczówka

Kopanka

– 3007 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+390

2+130

2+130

2+650

5+040
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
przeciwpowodziow
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x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
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przywrócenie
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należytym
stanie
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przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
przeciwpowodzi
owego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
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należytym
stanie
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przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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swobodnego
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wód,
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Skawinka do
Głogoczówki

Od Borzęty

Zakrętek

Przymiarek

Leśnik

Młynówka

– 3008 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

4+930

4+965

1+590

1+790

2+970

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
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zagrożenia
powodziowego
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powodziowego
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przywrócenie
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powodziowego
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stanie
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przywrócenie
drożności,
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zagrożenia
powodziowego
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należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
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powodziowego
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Utrzymanie
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ochrony
przyległych
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zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp
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Skawinka do
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Bugaj

Tarnówka

Dalin

Syberia

Studzianka

– 3009 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+990

4+080

2+215

1+450

3+000
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie
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należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
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Skawinka do
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Skawinka do
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Kanał

Bylica

Księży

Dwór

Bukowiec

– 3010 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

3+485

0+935

1+500

2+835

3+120
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
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zagrożenia
powodziowego
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Skawinka do
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Skawinka do
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Skawinka do
Głogoczówki

Leśnia

Rudnicki

Na dole

Kozówka III

Blakówka

– 3011 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+790

8+950

2+045

1+500

1+120
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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drożności,
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powodziowego
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technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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stanie
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przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
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Kozówka I

Kozówka II

Łopatówka

Zarębek

Dudówka
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0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+510

2+100

0+900

2+300

1+800
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drożności,
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zagrożenia
powodziowego
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w należytym stanie
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powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
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powodziowego
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Szubówka
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Krzywy

Harbutówka
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0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+590
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zabezpieczenie
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Dział

Jasieniczank
a

Pod Dalinem

Koturba

Kaniówka
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0+000

0+000

0+000

0+000
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4+856
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0+950
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w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym
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w przypadku
realizacji
działań
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Dłubniańskiego
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Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym
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Dłubnia do Minóżki

Dłubnia do Minóżki

Stokowianka

Żarnowica
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0+000

0+000

1+900

2+166

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x
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Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym
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Dłubnia do Minóżki

Dłubnia do Minóżki

Sidzinka

Dłubienka

Jordan

Sidzinka

– 3026 –

0+000

0+000

0+000

1+100

0+384

2+860

x

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

x
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Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o
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Sidzinka

Sidzinka

Wisła od Skawy do
Skawinki

Sidzinka

Sidzinka

Pozowicki

– 3027 –

2+860

4+240

0+000

4+240

8+300

3+500

x

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym
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działań
utrzymaniowyc
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Wisła od Skawy do
Skawinki

Wisła od Skawy do
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Pokojówka

Sosnówka

Zimna
Rzeczka

Pokojówka
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0+000

0+000

0+000

5+280

2+500

14+200
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp
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w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Rudniańskiego
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Parku
Krajobrazoweg
o, należy
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nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
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zabezpieczenie
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i skarp
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iw
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x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o
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Pokojówka

Wilga

Wilga

Wilga

Wilga

Od Biórkowa

Wilga

Wrząsowicki

Janowice

Dworski
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0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

4+000

24+970

4+316

5+955

0+696
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp
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x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o
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x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o
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x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

48

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o
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Wilga
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Wilga

Wilga

Wilga

Dąbski

Janowski

Dębina

Polonki

Krzywica
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0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+883

1+504

1+550

0+960

5+000
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o
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x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o
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x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

12

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o
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Wilga

Wilga

Wilga

Wilga

Wilga

Zadziele

Łaźnik

Łaziska

Grabówki 1

Pastwiska
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0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+430

3+000

0+860

1+085

0+655
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie
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należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie
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należytym
stanie
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przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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Siercza
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0+000

0+000

0+000

0+000

0+000
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1+250

1+950
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
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zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
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drożności,
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zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
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zagrożenia
powodziowego
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Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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drożności,
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przywrócenie
drożności,
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Rożnowski
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Bugaj
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0+000

0+000

0+000
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technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000162137299

PLRW2000162137299

PLRW2000162137299

PLRW2000162137299

PLRW2000162137299

Wilga

Wilga

Wilga

Wilga

Wilga

Zalesie

Panciawa

Kopce

Od
Gorzkowa

Kamionki

– 3034 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+255

0+760

1+100

0+890

0+840

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000162137299

PLRW2000162137299

PLRW2000162137299

PLRW2000162137299

PLRW2000162137299

Wilga

Wilga

Wilga

Wilga

Wilga

Ukraina

Podlipowa

Lipowa

Mietniowski

Kopaliny II

– 3035 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+900

1+605

0+675

2+730

0+860

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000162137299

PLRW200016213592

PLRW200016213592

Wilga

Potok Kostrzecki

Potok Kostrzecki

Kopalina

Kostrzecki

Kostrzecki

– 3036 –

0+000

0+000

4+600

0+640

4+600

5+200

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

28

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213592

PLRW2000192137759

Potok Kostrzecki

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Kostrzecki

Pychowicki

– 3037 –

5+200

0+000

6+100

0+850

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192137759

PLRW2000192137759

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Pychowicki

Pychowicki

– 3038 –

0+850

2+950

2+950

5+200

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

15

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192137759

PLRW2000192137759

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Potok
Zakorzowiec
ki

Piekarski

– 3039 –

0+000

0+000

2+250

5+000

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

28

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192137759

PLRW2000192137759

PLRW2000262137749

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Wisła od Skawinki do
Podłężanki

Serafa

Rącznianka

Węgrzce
Wielkie

Serafa

– 3040 –

0+000

0+000

0+000

6+200

3+100

11+660

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

197

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000262137749

PLRW2000262137749

PLRW2000262137749

PLRW2000262137749

PLRW2000262137749

Serafa

Serafa

Serafa

Serafa

Serafa

Kanał

Malinówka

Krzyszkowic
e

Grabówki

Prokocimski

– 3041 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+670

4+951

2+770

1+550

5+500

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

30

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000262137749

PLRW2000262137749

PLRW2000262137749

PLRW2000262137749

PLRW200062137929

Serafa

Serafa

Serafa

Serafa

Igołomski Potok

Zabawka

Miodówka

Świdówka

Lednica
Górna

Igołomski

– 3042 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

8+100

3+550

2+100

1+940

5+313

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

110

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062137929

PLRW200062137929

PLRW200019213799

Igołomski Potok

Igołomski Potok

Wisła od Podłężanki do
Raby

Kanał nr 2

Tropiszowski

Pobiednicki

– 3043 –

0+000

0+000

0+000

1+100

8+950

3+908

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

25

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

70

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019213799

PLRW200062137949

PLRW200062137949

Wisła od Podłężanki do
Raby

Ropotek

Ropotek

Kanał nr 3

Kiklowiec
(Ropotek)

Kanał nr 1

– 3044 –

0+000

0+000

0+000

0+720

15+352

1+654

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Poz. 4055

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

20

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

120

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

35

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062137969

PLRW2000721366

Rudnik

Będkówka

Dobranowick
i

Będkówka

– 3045 –

0+000

0+000

8+250

8+055

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

75

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213589

PLRW20007213589

Sanka

Sanka

Sanka

Sanka

– 3046 –

0+000

13+350

9+580

19+280

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

382

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213589

PLRW20007213589

Sanka

Sanka

Brzoskwinka

Aleksandrów
ka

– 3047 –

0+000

0+000

10+515

4+300

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

164

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

65

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213589

PLRW20007213589

Sanka

Sanka

Kadłub

Czułowski

– 3048 –

0+000

0+000

1+084

5+600

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

85

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213589

PLRW20007213589

Sanka

Sanka

Kaszowski

Pod Borem

– 3049 –

0+000

0+000

5+210

1+129

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

79

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213649

PLRW20007213649

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Rudawa

Dulówka

– 3050 –

22+060

0+000

36+709

7+125

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

225

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

108

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213649

PLRW20007213649

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Filipówka

Kowalska
Góra

– 3051 –

0+000

0+000

10+620

3+700

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

160

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213649

PLRW20007213649

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Olszówka

Studzianki

– 3052 –

0+000

0+000

2+200

2+000

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

33

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213649

PLRW20007213649

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Młynka

Miękinka

– 3053 –

0+000

0+000

2+175

5+100

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

33

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213649

PLRW20007213649

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Podlas

Racławka

– 3054 –

0+000

0+000

1+900

7+300

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213649

PLRW20007213649

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Racławka

Siedlecki

– 3055 –

10+775

0+000

17+414

5+900

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213649

PLRW20007213649

Rudawa do Racławki

Rudawa do Racławki

Szafraniec

Szklarka

– 3056 –

0+000

0+000

2+400

8+900

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009213699

PLRW20009213699

Rudawa od Racławki
do ujścia

Rudawa od Racławki
do ujścia

Rudawa

Nielepiczank
a

– 3057 –

0+000

0+000

22+060

3+800

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

620

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie, a
także
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie, a
także
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009213699

PLRW20007213549

Rudawa od Racławki
do ujścia

Rudno

Olszanicki

Rudno

– 3058 –

0+000

0+000
15+970

3+580

7+232
18+150

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie, a
także
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

166

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213549

PLRW20007213549

Rudno

Rudno

Rybnianka

Jesionka

– 3059 –

0+490

0+000

4+320

2+320

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

59

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

77

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Rudniańskiego
oraz BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026213558

PLRW200026213558

Stracha

Stracha

Stracha

Jagodnie

– 3060 –

0+000

0+000

7+680

3+300

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

116

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
BielańskoTynieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072136949

PLRW20007213692

PLRW2000162135569

Wędonka

Wierzchówka
(Kluczwoda)

Sosnowianka

Wedonka

Wierzchowia
nka
(Kluczwoda)

Zelczynka

– 3061 –

0+000

0+000

0+000

7+550

9+425

5+300

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

200
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PLRW20009213749

PLRW20006213748

Prądnik od Garliczki
(bez Garliczki) do
ujścia

Sudół Dominikański

Białucha
(Prądnik)

Sudoł
Dominikańsk
i

– 3062 –

0+000

0+000

10+404

6+690

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

220

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

160

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006213744

PLRW20006213746

Bibiczanka

Sudół

Bibiczanka

Sudoł od
Modlnicy

– 3063 –

0+000

0+000

7+820

8+660

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

156

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

220

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Tenczyńskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213742

PLRW20007213742

PLRW20007213742

Prądnik do Garliczki

Prądnik do Garliczki

Prądnik do Garliczki

Białucha
(Prądnik)

Garliczka

Korzkiewka

– 3064 –

10+404
35+717

0+000

0+000

21+304
39+515

6+895

6+153

x

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

320

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

130

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213742

PLRW20006213789

PLRW20006213789

Prądnik do Garliczki

Potok Kościelnicki z
dopływami

Potok Kościelnicki z
dopływami

Sąspówka

Kościelnicki

Struga
Rusiecka

– 3065 –

2+120

0+000

0+000

5+240

12+800

7+600

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Dolinki
Krakowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

311

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

180

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921392999

PLRW2000921392999

Szreniawa od Piotrówki
do ujścia

Szreniawa od Piotrówki
do ujścia

Szreniawa

Goczałka

– 3066 –

0+000

0+000

63+851

1+145

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

661

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921392999

PLRW2000621392969

PLRW2000621392969

PLRW2000621392969

Szreniawa od Piotrówki
do ujścia

Kantorówka

Kantorówka

Kantorówka

Kowalówka

Kantorówka

Kościelecki

Jagielnica

– 3067 –

0+000

0+000

0+000

0+000

3+900

2+500

6+000

4+811

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

60

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621392932

PLRW200062139289

PLRW200062139289

Potok Jakubowicki

Ścieklec

Ścieklec

Jakubowicki

Ścieklec

Łętkówka
(Kniejówka)

– 3068 –

0+000

0+000

0+000

7+718

23+280

5+900

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

80

253

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

60

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139289

PLRW200062139289

PLRW200062139289

Ścieklec

Ścieklec

Ścieklec

Racławka

Od Zielenic

Walusin

– 3069 –

0+000

0+000

0+000

9+175

0+500

1+245

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

90

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139289

PLRW20007213924

Ścieklec

Szreniawa do Piotrówki

Dziewięcioły

Szreniawa

– 3070 –

0+000

63+851

2+230

93+538

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

297

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213924

PLRW20007213924

Szreniawa do Piotrówki

Szreniawa do Piotrówki

Piotrówka

Zarogówka

– 3071 –

0+000

0+000

9+000

2+470

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213924

PLRW20007213924

Szreniawa do Piotrówki

Szreniawa do Piotrówki

Gołczanka

Dopływ
Gołczanki

– 3072 –

0+000

0+000

9+077

0+575

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213924

PLRW20007213924

Szreniawa do Piotrówki

Szreniawa do Piotrówki

Cicha

Miechówka

– 3073 –

0+000

0+000

9+800

2+090

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007213924

PLRW20009213989

Szreniawa do Piotrówki

Nidzica od Nidki do
ujścia

Makówka

Nidzica

– 3074 –

0+000

0+000
35+900

5+500

4+250
44+856

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Dłubniańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

160

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072139816

PLRW200072139816

Nidzica do Nidki

Nidzica do Nidki

Nidzica

Od
Boczkowic

– 3075 –

44+856

0+000

63+400

6+850

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

200

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072139816

PLRW200072139816

Nidzica do Nidki

Nidzica do Nidki

Kalinka

Od
Konaszówki

– 3076 –

0+000

0+000

9+500

3+460

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621398899

PLRW2000621398899

PLRW200062139869

Jawornik

Jawornik

Małoszówka z
dopływami

Jawornik

Kanał Ulgi

Małoszówka

– 3077 –

0+000

0+000

12+710

4+320

1+010

16+370

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

40

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139869

PLRW200062139869

Małoszówka z
dopływami

Małoszówka z
dopływami

Pałecznica

Nadzówka

– 3078 –

0+000

5+000

2+540

10+000

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

50

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621379899

PLRW20002621379899

PLRW20002621379899

PLRW20002621379899

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Drwinka

Chobot
Olszyny

Chobot
Olszyny

Chobot
Olszyny

– 3079 –

13+050

4+760

10+250

12+100

33+837

10+250

12+100

13+390

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

391

Ze względu na obszar PLB120002
na rzece Drwinka 13,05 -14 km
realizacja wycinki drzew w
obszarach leśnych w sposób
uwzględniający potrzebę ochrony
puszczyka uralskiego, dzięcioła
czarnego, dzięcioła średniego
zgodnie z zapisami PZO ciek
Drwinka 6-14 km

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621379899

PLRW2000162137769

PLRW2000162137769

PLRW2000162137769

Drwinka z dopływami

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

Długa Woda

Podłężanka

Bogusława

Zakrzówek

– 3080 –

0+000

0+000

0+000

0+000

2+000

13+200

6+320

2+700

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna
i skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

60

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

205

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

80

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

23

Ze względu na obszar PLB120002
na rzece Długa Woda 1-2 km
realizacja wycinki drzew w
obszarach leśnych w sposób
uwzględniający potrzebę ochrony
puszczyka uralskiego, dzięcioła
czarnego, dzięcioła średniego
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000162137769

PLRW2000162137769

PLRW2000162137769

PLRW2000162137769

PLRW2000162137769

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

Przebieczany

Tom

Chełmik

Zabiele

Buk

– 3081 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

2+300

0+750

1+900

1+085

0+700

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000162137769

PLRW2000162137769

PLRW2000162137769

PLRW20006216616

Podłężanka

Podłężanka

Podłężanka

Mierzawa do Cieku od
Gniewięcina

Zakrzowiank
a

Zagórze

Drawinka

Mierzawa

– 3082 –

0+000

0+000

0+000

63+356

3+100

2+950

1+500

68+590

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

24

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

12

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216616

PLRW20006216189

Mierzawa do Cieku od
Gniewięcina

Lipnica

Piekło

Bilczycki

– 3083 –

0+000

0+000

1+170

5+100

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216189

PLRW20006216189

Lipnica

Lipnica

Sławkowice

Brzesowa

– 3084 –

0+000

0+000

3+180

2+680

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216189

PLRW20006216189

Lipnica

Lipnica

Lipnica

Działy

– 3085 –

0+000

0+000

2+470

2+610

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

CSK

– 3086 –

4+860

5+460

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Łężkowski

– 3087 –

0+000

6+760

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Nieznanowic
ki

– 3088 –

0+000

1+520

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Jaroszówka
II

– 3089 –

0+000

1+265

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Jaroszówka I

– 3090 –

0+000

1+675

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Klęczana

– 3091 –

0+000

2+765

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Podlas

– 3092 –

0+000

0+950

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Stadnicki

– 3093 –

0+000

6+060

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Brzeg

– 3094 –

0+000

3+140

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Tłoki

– 3095 –

0+000

2+090

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Wrzosy

– 3096 –

0+000

0+620

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Folwark

Burdak

– 3097 –

0+000

0+000

1+310

0+700

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

PLRW200016213896

PLRW20006213894

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Tusznica

Potok Gnojski

Węgielnica

Tusznica

Gnojski

– 3098 –

0+000

0+000

0+000

1+800

7+230

7+030

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

190

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062138929

PLRW200062138929

PLRW200062138929

PLRW200062138929

Królewski Potok

Królewski Potok

Królewski Potok

Królewski Potok

Królewski

Zborówek

Ryje

Trąbecki

– 3099 –

0+000

0+000

0+000

0+000
1+930

15+660

2+130

1+535

0+750 2+450

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

190

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

13

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138899

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Stradomka

Podgrodzie

– 3100 –

0+000

0+000

0+750

2+050

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka

Podlubomier
z

– 3101 –

23+425

0+000

34+695

1+903

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Dzielce

Gruszów

– 3102 –

0+000

0+000

2+478

4+378

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Czyżyk

Gruszek

– 3103 –

0+000

0+000

0+560

0+570

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Mierzeń

Mogiłka

– 3104 –

0+000

0+000

0+986

2+000

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Sawka

Moczury

– 3105 –

0+000

0+000

3+640

2+520

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

45

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Nadedwór

Bucze

– 3106 –

0+000

0+000

1+410

1+065

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Bigorzówka

Poręba

– 3107 –

0+000

0+000

2+020

1+292

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Brzezinka

Komorniki

– 3108 –

0+000

0+000

2+750

2+750

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

36

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

24

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Kobyle

Olszyny

– 3109 –

0+000

0+000

1+660

1+620

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

12

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Nalesie

Dąbie

– 3110 –

0+000

0+000

2+565

2+680

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Poddąbie

Naddąbie

– 3111 –

0+000

0+000

1+512

1+200

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Brzegowy

Doły

– 3112 –

0+000

0+000

0+807

1+350

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Kolawa

Niwa

– 3113 –

0+000

0+000

0+980

1+450

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621387929

PLRW2000621387929

Dopływ spod Zagórzan

Dopływ spod Zagórzan

Dzialski

Czarny Las

– 3114 –

0+000

0+000

8+590

3+750

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621387929

PLRW2000621387929

PLRW200012213876

Dopływ spod Zagórzan

Dopływ spod Zagórzan

Niżowski Potok

Zajedle

Nalas

Kuniczanka

– 3115 –

0+000

0+000

0+000

1+730

0+950

2+000

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

25

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213876

PLRW200012213876

PLRW200012213876

PLRW200012213876

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Niżowski Potok

Niżowski Potok

Niżowski Potok

Niżowski Potok

Sułówka

Niżowa

Wola
Dobranowsk
a

Grajów 1

Wolniki

– 3116 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

10+560

2+035

1+470

0+575

1+170

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

80

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

5

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

9

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012213876

PLRW200012213876

PLRW200012213876

PLRW200012213876

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Niżowski Potok

Niżowski Potok

Niżowski Potok

Niżowski Potok

Grajów

Dobranowicz
ka

Zagórzanka

W Łąkach

Wielkie Pole

– 3117 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+965

2+375

3+135

1+045

0+960

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

8

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

8

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Olszynka

Rokitka

Kozieniec

Tuszyna

– 3118 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

16+412

7+300

1+015

2+420

1+440

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

Poz. 4055

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

250

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

90
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PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Chełm

Siniawa

Wierzysko

Zastępa

Lemiesz

– 3119 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+910

3+110

1+425

2+500

3+200

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055
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PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Zajazd

Wzory I

Zarębki

Wzory II

Sarnik

– 3120 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+815

0+950

2+475

1+770

2+945

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
przeciwpowodziow
ego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
przeciwpowodziow
ego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
przeciwpowodzi
owego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
przeciwpowodzi
owego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055
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PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Grodzisko

Lipnik

Czernin

Czerwin

Kąty

– 3121 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+900

8+090

4+960

2+330

1+370

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

100
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PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Kretówki

Granice

Dział I

Dział II

Podgrodzisk
o

– 3122 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

3+260

4+910

1+880

0+920

2+200

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055
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PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Kalisiówka

Działek

Na Podoły

Osikowy

Kobylarka

– 3123 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+600

2+040

1+950

2+210

1+520

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055
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PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Szałas

Sikornica

Pałączki

Sobówka

Gazdówka

– 3124 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+000

2+500

0+800

0+700

1+025

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Poz. 4055
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PLRW2000122138749
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Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Krzyworzeka

Kusówka

Kobielnik

Wilkówka

Lisówka

Twardosz

– 3125 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+850

4+875

2+900

1+700

1+122

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o
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Zbiornik Dobczyce

Zbiornik Dobczyce

Zbiornik Dobczyce

Zbiornik Dobczyce

Zbiornik Dobczyce

Wolnica

Byszyce

Bycze

Byk

Brzezówka

– 3126 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

4+590

2+860

0+740

0+670

2+450

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
przeciwpowodziow
ego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
przeciwpowodzi
owego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego
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x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

36

x

Udrożnienie
koryta,
zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód,
ograniczenie
zagrożenia
powodzioweg
o

22

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002138599

PLRW2000142138399

PLRW2000142138399

Zbiornik Dobczyce

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Burletka

Osieczański

San

– 3127 –

0+000

0+000

0+000

1+350

1+170

3+165

x

x

x

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

Utrzymanie koryta
w należytym stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

Utrzymanie
koryta w
należytym
stanie
technicznym,
przywrócenie
drożności,
ograniczenie
zagrożenia
powodziowego

x

x

Poz. 4055

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów,
zabezpieczenie
przed erozją dna i
skarp

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621379899

PLRW20002621379899

PLRW20002621379899

PLRW20002621379899

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Drwinka z dopływami

Chobot
Olszyny

Bieńkowski

Drwinka

Strumień

– 3128 –

0+000

0+000

0+000

0+000

4+660

6+000

13+150

10+000

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych i
obwałowań

x

umożliwienie
spływu wód,
poprawa drożności,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
ochrona terenów
przyległych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
drożności w
korycie potoku

x

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, drożności
w korycie,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych i
obwałowań

x

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

x

Poprawa
spływu
swobodnego
wód,
zapewnienie
drożności w
korycie
potoku

70

x

poprawa
spływu wód,
zapewnienie
drożności w
korycie
potoku,
zabezpieczeni
e terenów
przyległych

90

x

poprawa
spływu wód,
zapewnienie
drożności,
zabezpieczeni
e terenów
przyległych i
obwałowań

885

x

umożliwienie
spływu wód,
poprawa
drożności w
korycie,
ochrona
terenów
przyległych

179

Ze względu na obszar PLB120002
na rzece Chobot realizacja wycinki
drzew w obszarach leśnych w
sposób uwzględniający potrzebę
ochrony puszczyka uralskiego,
dzięcioła czarnego, dzięcioła
średniego zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Kanał
Zatocki
(Zatocki)

– 3129 –

0+000

9+020

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych i
obwałowań

x

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych,
obwałowań

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa
spływu wód,
droznosci w
korycie,
zabezpieczeni
e terenów
przyległych,
obwałowań

118

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Jodłowski

– 3130 –

3+650

5+040

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

25

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Wyrwa (
Okulicki )

– 3131 –

0+000

11+620

x

Poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

Poprawa spływu
wód,
zachowanie
dobrego stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych
zurbanizowanyc
h i rolnych

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

116

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Kopaliny

– 3132 –

0+000

3+150

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok
Kobylecki
(Kobylecki)

– 3133 –

0+000

4+550

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przecierozyjne

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwerozyjne

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwerozyjne

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
zabezpieczeni
e
przeciwerozy
jne

45

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

PLRW200019213969

Uszwica do
Niedźwiedzia

Uszwica od
Niedźwiedzia do ujścia

Uszwica

Uszwica

– 3134 –

0+000

54+395

54+395

67+115

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przecierozyjne,
poprawa stanu dna
i brzegów, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
zachowanie
dobrego stanu
koryta, ochrona
terenów przyległych

Poz. 4055

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe i
przeciwerozy
jne,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

800

460

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu i na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213944

PLRW200019213949

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Gróbka od Potoku
Okulickiego (bez
Potoku)

Gróbka

Gróbka

– 3135 –

9+120

9+120

38+500

38+500

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne

zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe i
przeciwerozy
jne

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe i
przeciwerozy
jne

1550

1550

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Potok
Krzeczowski
(
Krzeczowski
)

– 3136 –

0+000

5+850

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

90

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Ulga

– 3137 –

0+000

1+650

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
zurbanizowanych

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona
terenów
zurbanizowanyc
h

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
zurbanizowan
ych

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Piekarski (
Wieniawski )

– 3138 –

0+000

2+250

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, ochrona
terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe i
przeciwerozy
jne,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Borowianka

– 3139 –

0+000

8+240

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, ochrona
terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe i
przeciwerozy
jne,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

110

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Górzański

– 3140 –

0+000

5+750

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe i
przeciwerozy
jne,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

90

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Leksandrówk
a

– 3141 –

3+600

18+330

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok k.
Szkoły

– 3142 –

0+000

0+250

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Potok spod
Jodłowskiej
Góry

– 3143 –

0+000

1+470

x

poprawa spływu,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Potok Kiebło

– 3144 –

0+000

2+000

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Księży (
Potok Duży
Potok )

– 3145 –

0+000

2+000

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
zabezpieczeni
e
przeciwerozy
jne

25

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok pod
Herodem

– 3146 –

0+000

1+300

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
zabezpieczeni
e
przeciwerozy
jne

25

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok
Zadebrze

– 3147 –

0+000

1+350

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok k.
Berety

– 3148 –

0+000

1+750

x

poprawa spywu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok
Winkiel

– 3149 –

0+000

0+750

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok k.
Tartaku

– 3150 –

0+000

1+000

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
ochrona
przeciwerozy
jna

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok spod
Dominicznej
Góry

– 3151 –

0+000

0+400

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok
Jędraski

– 3152 –

0+000

0+400

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok
k.Piekarni

– 3153 –

0+000

1+100

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
ei
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok pod
Kuckiem

– 3154 –

0+000

0+900

x

poprawa spływu,
zabezpieczenie
przeciwerozyjne

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

PLRW2000162138994

Uszwica do
Niedźwiedzia

Babica

Potok k.
Durbasa

Babica

– 3155 –

0+000

0+000

1+000

6+240

x

x

poprawa spływu,
zabezpieczenie
przeciwerozyjne

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
zurbanizowanych

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

x

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
zurbanizowanyc
h

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Potok
Proszowski
(Proszowski)

– 3156 –

0+000

8+600

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLB120002
na rzece Potok Proszowski 3-8,6
km realizacja wycinki drzew w
obszarach leśnych w sposób
uwzględniający potrzebę ochrony
puszczyka uralskiego, dzięcioła
czarnego, dzięcioła średniego
zgodnie z zapisami PZO

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

CSK

– 3157 –

0+000

4+860

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
ochrona
terenów
zurbanizowan
ych

45

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

PLRW2000122138839

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Czyrzyczka
(Czyżyczka)

Stradomka

– 3158 –

0+000

0+750

3+490

23+425

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych,
zurbanizowanyc
h

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138899

PLRW2000262138998

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Młynówka

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Stradomka

Młynówka

Potok
Kobylecki
(Kobylecki)

– 3159 –

0+750

0+000

0+000

23+425

5+300

2+800

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zachowanie
stanu dna i
brzegów,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych,
zurbanizowanyc
h

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Tarnawka

Przeginia
(Pluskawka)

– 3160 –

0+000

0+000

7+500

8+520

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przecierozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, ochrona
terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, ochrona
terenów
przyległych

x

x

Poz. 4055

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW20001221388899

Tarnawka

Polanka

Rdzawka

Wichracz

– 3161 –

0+000

0+000

7+300

3+500

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
ei
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
ei
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne
, udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe,
udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe,
udroznienie
w dnie,
ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

140

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000162138989

PLRW2000122138849

Potok Łapczycki

Tarnawka

Poto
Łapczycki
(Łapczycki)

Kamionka

– 3162 –

0+000

0+000

6+400

3+380

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów,
zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
ei
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

x

x

zachowanie i
udrożnienie
koryta,
zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe i
przeciwerozyjne

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe,
udrożnienie
koryta, ochrona
terenów
przyległych

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa i
udrożnienie
koryta,
zabezpieczeni
e
przeciwpowo
dziowe i
przeciwerozy
jne

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

200

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138869

PLRW20001221388899

Potok Trzciański

Polanka

Podkosówka

Polanka

– 3163 –

0+000

0+000

5+670

16+540

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
ei
przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe, poprawa
spływu, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

zabezpieczenie
przeciwpowodziow
e i przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

120

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

120

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138899

PLRW2000122138729

PLRW2000122138849

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Młynówka

Tarnawka

Sanka

Młynówka

Potok
Boczów

– 3164 –

0+000

0+000

0+000

4+300

1+760

0+750

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

35

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Potok k.
Magdziarza

Potok
Beczka

– 3165 –

0+000

0+000

1+200

1+500

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000162138989

PLRW2000162138989

Potok Łapczycki

Potok Łapczycki

Potok
Trzonia

Potok
Gierczycki

– 3166 –

0+000

0+000

1+300

1+800

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

30

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

PLRW2000142138899

Raba od Zb. Dobczyce
do ujścia

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Potok
Siedlecki

Potok Nadole

– 3167 –

0+000

0+000

3+500

0+460

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

x

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

45

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138899

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Potok k.
Krawczyka

Potok
Łapanowski

– 3168 –

0+000

0+000

2+620

1+500

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000142138899

Tarnawka

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Potok Pustka

Potok
Dworski

– 3169 –

0+000

0+000

0+500

1+400

x

x

poprawa spływu
wód, zachowanie
stanu dna i
brzegów, ochrona
przeciwpowodziow
a

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138899

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Cichawka (
Potok Kacza
Góra )

Potok
Sieradzka

– 3170 –

0+000

0+000

2+000

1+500

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138899

PLRW20001221388899

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Polanka

Potok
Chrostówka

Potok
Pogwizdowia
nka

– 3171 –

0+000

0+000

0+600

1+200

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

x

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221388899

PLRW20001221388899

Polanka

Polanka

Potok
Zawadka

Potok
Olchawianka

– 3172 –

0+000

0+000

1+300

4+500

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

x

x

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

55

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142138899

PLRW2000142138899

PLRW200012218489

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Stradomka od
Tarnawki do ujścia

Czarny Potok

Potok spod
Krasnej Góry

Potok k.Hexe

Czarny Potok

– 3173 –

0+000

0+000

0+000

0+700

1+530

5+690

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
przeciwerozyjna

poprawa spływu
wód,zabezpieczeni
e przeciwerozyjne,
ochrona terenów
przyległych

Poz. 4055

poprawa spływu
wód,
udrożnienie
koryta, ochrona
przeciwerozyjna

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

poprawa spływu
wód,
zabezpieczenie
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

64

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139676

PLRW2000122139669

Borowa Struga

Uszwica do
Niedźwiedzia

Borowa
Struga

Domanie

– 3174 –

0+000

0+000

6+860

2+900

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

52

34

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200021213999

PLRW200019213949

Wisła od Raby do
Dunajca

Gróbka od Potoku
Okulickiego (bez
Potoku)

Drwień

Gróbka

– 3175 –

0+000

0+000

6+142

9+120

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławicki oraz
KoszyckoOpatowieckiego oraz
Koszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów przyległych

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

180

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000262139949

PLRW2000172139989

Kanał Jadownicki

Kisielina

JadownickoPojawski

Kisielina

– 3176 –

9+000

32+312

14+650

43+670

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów przyległych

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

680

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu i na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000262139689

PLRW2000122139669

Ulga Uszewska z
Kortnicą

Uszwica do
Niedźwiedzia

Korytnica

Leksandrówk
a

– 3177 –

0+000

0+000

7+900

3+600

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów przyległych

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

70

35

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

PLRW2000172139489

Uszwica do
Niedźwiedzia

Uszewka

Niedźwiedź

Podszumin

– 3178 –

0+000

0+000

18+600

8+200

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

200

42

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139489

PLRW2000262139689

Uszewka

Ulga Uszewska z
Kortnicą

Przyrowicie
Stawiska

Strumień

– 3179 –

0+000

0+000

14+500

3+600

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów przyległych

Poz. 4055

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

75

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139489

PLRW2000172139676

Uszewka

Borowa Struga

Szczepanows
ki

Ulga
Borowej
Strugi

– 3180 –

0+000

0+000

1+340

6+150

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

28

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

65

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000262139689

PLRW2000172139489

Ulga Uszewska z
Kortnicą

Uszewka

Ulga
Uszewki

Uszewka

– 3181 –

0+000

0+000

3+600

23+155

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów przyległych

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

360

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

PLRW200019213949

Uszwica do
Niedźwiedzia

Gróbka od Potoku
Okulickiego (bez
Potoku)

Uszwica

Uście Solne

– 3182 –

0+000

0+000

54+395

1+200

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów przyległych

Poz. 4055

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

800

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139676

PLRW2000172139469

Borowa Struga

Młynówka (Dopływ
spod Buczkowa)

Wróblówka

Wrzępski

– 3183 –

0+000

0+000

4+460

6+960

x

x

Poz. 4055

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

x

x

Zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

42

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

62

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Kowalówka

– 3184 –

0+000

5+000

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

W
Gosprzydow
ej 1

– 3185 –

0+000

2+640

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

52

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

W
Gosprzydow
ej Boczny 2

– 3186 –

0+000

1+200

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

25

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Z Okocimia

– 3187 –

0+000

2+180

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

48

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139989

Kisielina

Od Grabna

– 3188 –

0+000

2+560

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

45

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139989

Kisielina

W Łysej
Górze

– 3189 –

0+000

1+060

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

28

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Zagrody

– 3190 –

0+000

3+460

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

42

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Zawadka

– 3191 –

0+000

3+310

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

42

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200016213944

Gróbka do Potoku
Okulickiego

Spod
Jodłowskiej
Góry

– 3192 –

1+470

2+140

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz
Bratucickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122139669

PLRW2000122147289

Uszwica do
Niedźwiedzia

Białka

Grodna

Bela

– 3193 –

0+000

0+000

6+450

9+660

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poprawa spływu
wód i ochrona
terenów
zabudowanych

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

Poprawa
spływu wód i
ochrona
terenów
zabudowanyc
h

120

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

180

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Drużkowiank
a

– 3194 –

0+000

2+102

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Potok
Czchowski

– 3195 –

0+000

2+450

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

33

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147529

PLRW200062147549

Tymówka

Złocki Potok

Tymówka

Zelina
Biskupska

– 3196 –

0+000

0+000

9+000

6+500

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

90

72

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza
Ciężkowickiegooraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Zelina
Czchowska

– 3197 –

0+000

3+750

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

42

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147529

PLRW200062147549

Tymówka

Złocki Potok

Zelina
Jurkowska

Zelina
Złocka

– 3198 –

0+000

0+000

12+300

4+080

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

100

54

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza
Ciężkowickiegooraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147289

PLRW20000214739

Białka

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Św. Urban

Św. Hubert

– 3199 –

0+000

0+000

2+940

1+840

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

48

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

34

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147529

PLRW2000122147529

Tymówka

Tymówka

Bukowiec

Zelinka

– 3200 –

0+000

0+000

2+180

2+100

x

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

Poz. 4055

x

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

24

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147529

PLRW200017218769

Tymówka

Grabinka

Pod Basztą

Czarna

– 3201 –

0+000

14+630

0+100

28+130

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

poprawa spływu
wód, ochrona
terenów
przyległych

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

poprawa
spływu wód,
udrożnienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych

zachowanie
stanu dna i
brzegów

8

110

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182899

PLRW2000122182899

Olszynka

Olszynka

Jabłonka
Czermianka

Jabłonka
Czermianka

– 3202 –

2+025

4+830

4+830

8+350

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

25

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006218729

PLRW20006218729

Potok Chotowski

Potok Chotowski

Chotowski

Chotowski

– 3203 –

13+520

15+660

15+660

17+640

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006218729

PLRW20006218729

Potok Chotowski

Potok Chotowski

Chotowski

Chotowski

– 3204 –

17+640

18+000

18+000

19+220

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006218729

PLRW20006218729

Potok Chotowski

Potok Chotowski

Chotowski

Chotowski

– 3205 –

19+220

19+440

19+440

20+840

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017218769

PLRW20006218729

Grabinka

Potok Chotowski

Jabłoniec

Nr 5

– 3206 –

0+000

0+000

9+550

5+000

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182899

PLRW200017218769

PLRW2000122182899

Olszynka

Grabinka

Olszynka

Olszynka

Jesionna
Przemes

Swoszówka
Swoszowian
ka

– 3207 –

12+000

0+260

0+000

29+100

11+440

7+000

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

90

70

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182899

PLRW2000262139949

Olszynka

Kanał Jadownicki

Od Żurowej

Kanał
Jadownicki
JadownickoPojawski

– 3208 –

0+000

0+000

6+500

9+000

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

65

70

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu i na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wisły,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139989

Kisielina

Kisielina

– 3209 –

0+000

20+700

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

280

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139989

Kisielina

Kisielina

– 3210 –

20+700

32+312

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

120

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139989

Kisielina

Łopoński
Potok
Pokrzywka

– 3211 –

0+000

2+775

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

25

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139989

Kisielina

Łopoński
Potok
Pokrzywka

– 3212 –

2+775

4+400

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139989

Kisielina

Ulga

– 3213 –

0+000

14+500

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

140

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000172139989

PLRW20002621569

Kisielina

Wiślina

Zabawski
Rów
Zabawski

Wiślina,
Hubenicki
Hubenicki

– 3214 –

0+000

0+000

11+600

12+570

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

95

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

– 3215 –

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

PLRW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Breń
Breńka

21+600

28+940

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Granica
Graniczny

0+000

7+400

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

PLRW200019217499

PLRW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Breń
Breńka

Breń
Breńka

0+000

4+200

4+200

21+600

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

45

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

200

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

85

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

65

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621729

Kanał Zyblikiewicza

Kanał
Zyblikiewicz
a
Kanał
Zyblikiewicz
Nr 1

– 3216 –

0+000

14+770

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW20002621729

Kanał Zyblikiewicza

Kanał
Zyblikiewicz
a Drugi
Kanał
Zyblikiewicz
Nr 2

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Koźmiejówk
a

0+000

4+880

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Koźmiejówk
a

4+880

5+830

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

PLRW200026217428

Żymanka

Drzemanka
Żymanka

0+000

12+000

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200026217428

Żymanka

Drzemanka
Żymanka

12+000

16+175

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

120

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

0+000

17+190

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

140

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

45

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

– 3217 –

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

PLRW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Breń
ŻabnicaBreń

11+500

37+000

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Breń
ŻabnicaBreń

11+500

37+000

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Żabnica
ŻabnicaBreń

37+000

58+680

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

PLRW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Breń
ŻabnicaBreń

1+270

2+605

PLRW200017217449

Upust

Dęba

0+000

5+930

PLRW200017217419

Breń - Żabnica do
Żabnicy

Kanał "A"
Dąbrowica

0+000

4+160

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

700

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

700

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

160

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

20

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

75

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3218 –

0+000

5+150

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Kanał
"Dąbrówki
Breńskie"

0+080

10+680

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

4+600

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

Częściowo
trasą:
Rybnica
Kanał "B"
Zabrnie

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

PLRW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Kanał
"Radwan"

0+179

4+922

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200017217419

Breń - Żabnica do
Żabnicy

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

PLRW200026217434

Skrzynka

Skrzynka
Kanał
"Skrzynka

0+000

9+860

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Częściowo
trasą:
Rybnica
Kanał "Od
Podlesia"

0+000

PLRW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Średnica
Kanał
"Średnica"

0+230

11+430

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

PLRW200026217428

Żymanka

Drzemanka
Kanał Ulga
Żymanki

0+000

0+622

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017217449

Upust

Łoś

– 3219 –

0+000

1+570

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217449

Upust

Łoś

2+990

6+420

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW2000172174369

Nieczajka

Nieczajka

0+000

11+080

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

30

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

115

Poz. 4055

PLRW20002621732

Rów Odmęcki

Rów
Odmęcki
Odmęcki

0+000

5+140

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Olesieńka

0+000

8+560

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Oleśnica

0+000

5+600

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

– 3220 –

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (40% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zachowanie
stanu dna i
brzegów / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

x

PLRW200019217499

PLRW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Smęgorzówk
a

Dziki Potok
Szarwarcznk
a

0+000

0+000

5+000

9+400

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

40

70

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych i
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200017217449

Upust

Upust

– 3221 –

1+110

9+430

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217449

Upust

Upust

9+430

31+236

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Wielopólka

0+000

5+000

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

PLRW200017217427

Żabnica do Żymanki

Wielopólka

5+000

8+335

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

50

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

35

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Połomyjka
Bogoniowian
ka

Połomyjka
Bogoniowian
ka

– 3222 –

0+000

0+400

0+400

3+000

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

20

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW200014214899

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Rostówki do
ujścia

Bruśnianka

Burzynianka

– 3223 –

1+700

0+000

5+950

3+500

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147729

PLRW2000122147729

Brzozowianka

Brzozowianka

Brzozowiank
a

Brzozowiank
a

– 3224 –

0+000

0+700

0+700

12+000

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

128

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Charzewiank
a

– 3225 –

0+000

0+614

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

PLRW20001221485729

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Chojniczanka

Charzewiank
a

Chojniczank
a

– 3226 –

0+614

0+000

3+854

6+570

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

70
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PLRW200014214899

PLRW200014214899

Biała od Rostówki do
ujścia

Biała od Rostówki do
ujścia

Dębnica

Dębnica

– 3227 –

0+000

2+500

2+500

4+960

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148549

RW2000122147749

Jastrzębianka

Lubinka

Kąśnianka

Lubinka

– 3228 –

0+000

0+000

9+550

1+230

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

12

zachowanie
stanu dna i
brzegów

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122147749

PLRW200014214899

PLRW200014214899

Lubinka

Biała od Rostówki do
ujścia

Biała od Rostówki do
ujścia

Lubinka

Mesznianka

Mesznianka

– 3229 –

1+230

0+000

0+800

9+280

0+800

7+030

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80

7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

70

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214789

PLRW200012214789

Więckówka

Więckówka

Milówka

Milówka

– 3230 –

0+000

2+200

2+200

7+140

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

35

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

50

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148729

PLRW2000122148729

PLRW2000122148729

Karwodrzanka

Karwodrzanka

Karwodrzanka

Karwodrzank
a
Mlynówka

Karwodrzank
a
Mlynówka

Karwodrzank
a
Mlynówka

– 3231 –

0+000

3+900

4+500

3+900

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

4+500

6+340

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

40

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

20

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Moczarka

Moczarka

– 3232 –

0+000

0+850

0+850

1+780

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214889

PLRW2000122148552

Wątok

Ostruszanka

Przemeszew
Mrozówka

Ostruszanka

– 3233 –

0+000

0+000

4+460

2+378

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

24

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148552

PLRW200012214769

Ostruszanka

Paleśnianka

Ostruszanka

Paleśnianka

– 3234 –

2+378

0+000

7+200

1+380

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

20

zachowanie
stanu dna i
brzegów

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214769

PLRW200014214899

Paleśnianka

Biała od Rostówki do
ujścia

Paleśnianka

Piotrkowiank
a

– 3235 –

1+380

0+000

15+000

1+910

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214899

PLRW200014214899

PLRW200014214899

Biała od Rostówki do
ujścia

Biała od Rostówki do
ujścia

Biała od Rostówki do
ujścia

Pleśnieńska
Rzeka
Pleśnianka

Szpera
Potok "D"

Szpera
Potok "D"

– 3236 –

0+000

0+000

1+500

2+880

1+500

2+860

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Poźnianka

Poźnianka

– 3237 –

0+000

1+260

1+260

4+400

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214878

PLRW200012214878

Radlanka

Radlanka

Radlanka

Radlanka

– 3238 –

0+000

3+250

3+250

7+700

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

25

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

PLRW200012214858

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Rostówka

Radłowski

Rostówka
Roztówka

– 3239 –

0+000

0+000

11+580

9+250

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

120

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214756

PLRW200012214756

Rudzianka

Rudzianka

Rudzanka

Rudzanka

– 3240 –

0+000

2+500

2+500

6+500

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214899

PLRW2000122148569

Biała od Rostówki do
ujścia

Rzepianka

Rychwałdzia
nka

Rzepianka

– 3241 –

0+000

0+000

4+740

16+160

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

180

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki oraz
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214899

PLRW20001221485749

PLRW20001221485749

Biała od Rostówki do
ujścia

Siedliszczanka

Siedliszczanka

Rzuchowian
ka

Siedliszczan
ka
Siedliszanka

Siedliszczan
ka
Siedliszanka

– 3242 –

0+000

0+000

1+200

2+870

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

1+200

8+150

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

68

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148549

Jastrzębianka

Siekierczank
a
Siekierczynk
a

– 3243 –

0+000

6+100

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Stróżanka

– 3244 –

0+000

5+530

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

60

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214889

Wątok

Strusinka

– 3245 –

0+000

4+510

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

35

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Lasowa
Rzeka
Szczepanows
ki

– 3246 –

0+000

1+520

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

PLRW2000122148699

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Szwedka

Lasowa
Rzeka
Szczepanows
ki

Szwedka

– 3247 –

1+520

0+000

5+200

16+030

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

180

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214889

PLRW200012214889

Wątok

Wątok

Zimna Woda
Wątoczek

Wątok

– 3248 –

0+000

0+000

8+960

2+800

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

90

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

25

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214889

PLRW200012214889

Wątok

Wątok

Wątok

Wątok

– 3249 –

2+800

4+460

4+460

24+680

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie stanu
dna i brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214789

PLRW200012214789

Więckówka

Więckówka

Więckówka,
Grabianka
Więckówka

Więckówka,
Grabianka
Więckówka

– 3250 –

0+000

1+140

1+140

4+300

x

x

Poz. 4055

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

zachowanie
stanu dna i
brzegów

12

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214789

Więckówka

Więckówka,
Grabianka
Więckówka

– 3251 –

4+300

11+390

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

60

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Wolanka

– 3252 –

0+000

3+670

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

PLRW2000122148699

Dunajec od zbiornika
Czchów do ujścia

Szwedka

Wolanka

Zalasówka
Zalasowiank
a

– 3253 –

3+670

0+000

6+760

5+500

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie RadłowskoWierzchosławickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Wisły oraz na
terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
i na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu,, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

55

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122147589

Zborowianka

Wieleń

Zborowianka

Wieleń
Zelina
Gwoździecka

– 3254 –

0+000

0+000

5+270

8+120

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

50

80

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214899

PLRW2000122148549

Biała od Rostówki do
ujścia

Jastrzębianka

Zimna Woda

Kąśnianka
Jastrząbianka

– 3255 –

0+000

0+000

3+760

2+810

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148549

PLRW2000122148549

Jastrzębianka

Jastrzębianka

Bez nazwy
(dz. 1098
Jastrzębia)

Bez nazwy
(dz. 738
Jastrzębia)

– 3256 –

0+000

0+000

0+830

1+200

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW200012214769

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Paleśnianka

Kipsznianka

Olszowianka

– 3257 –

0+000

0+000

6+000

3+750

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

60

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214769

PLRW2000142148579

Paleśnianka

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Słonianka

Bez nazwy
dz. nr 59
Gromnik
dz. nr 1823
Siemiechów

– 3258 –

0+000

0+000

6+500

1+510

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

65

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122147729

PLRW2000122148699

Brzozowianka

Szwedka

Siemiechowi
anka
Siemiechówk
a

Wolninka

– 3259 –

0+000

0+000

10+500

2+250

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

120

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

25

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214769

PLRW2000122147589

Paleśnianka

Wieleń

Zadziele

Brak nazwy
Wieleń

– 3260 –

0+000

0+000

0+685

3+640

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

7

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214769

PLRW200012214769

Paleśnianka

Paleśnianka

Łazienki

Dębrza

– 3261 –

0+000

0+000

0+750

1+460

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214769

PLRW200014214899

Paleśnianka

Biała od Rostówki do
ujścia

Kawiory

Bez nazwy
dz. nr 654
Koszyce
Małe

– 3262 –

0+000

0+000

2+100

3+090

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

25

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148729

PLRW2000122147729

PLRW2000122147729

Karwodrzanka

Brzozowianka

Brzozowianka

Od
Zalasowej

Książe

Moszczenica

– 3263 –

0+000

0+000

0+000

4+220

1+925

2+700

x

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

45

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214789

PLRW200012214789

Więckówka

Więckówka

Lednica
Górna
Rudka

Mizerówka

– 3264 –

0+000

0+000

1+100

1+180

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 141
Polichty

Bez nazwy
dz. nr 448
Gromnik

– 3265 –

0+000

0+000

1+030

2+035

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000122148549

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Jastrzębianka

Bez nazwy
dz. nr 68,
181
Zborowice

Bez nazwy
dz. nr 412
Bruśnik

– 3266 –

0+000

0+000

2+100

4+070

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 230
Polichty

Kipsznianka
Bez nazwy
dz. nr 406
Polichty

– 3267 –

0+000

0+000

1+160

0+840

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214889

PLRW200012214889

Wątok

Wątok

Białka
Korzeń

Białka
Korzeń

– 3268 –

0+000

2+800

1+450

7+250

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

zabezpieczenie
przeciwpowodzi
owe

x

x

zachowanie
stanu dna i
brzegów

zachowanie
stanu dna i
brzegów

45

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
raz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218269

PLRW200012218256

Sękówka

Bielanka

Bartne

Bielański

– 3269 –

0+000

0+000

1+820

1+600

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Bocheński

Bocheński

– 3270 –

0+000

0+210

0+210

1+280

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW200012218219

Libuszanka

Ropa do zb.
Klimkówka

Bocheński

Bucznik

– 3271 –

1+280

0+000

2+150

2+940

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218219

PLRW2000122182749

Ropa do zb.
Klimkówka

Moszczanka

Cegiełka

Cmentarny

– 3272 –

0+000

0+000

2+320

0+370

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182749

PLRW2000122182729

Moszczanka

Kobylanka

Cmentarny

Kobylanka
(Dominikow
a wg Rozp.
RM)

– 3273 –

0+370

0+000

1+940

1+200

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182729

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikow
a wg Rozp.
RM)

Kobylanka
(Dominikow
a wg Rozp.
RM)

– 3274 –

1+200

2+200

2+200

3+600

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182729

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikow
a wg Rozp.
RM)

Kobylanka
(Dominikow
a wg Rozp.
RM)

– 3275 –

3+600

3+756

3+756

5+204

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182729

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikow
a wg Rozp.
RM)

Kobylanka
(Dominikow
a wg Rozp.
RM)

– 3276 –

5+204

6+950

6+950

8+250

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218269

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

Dragaszówka

Dragaszówka

– 3277 –

0+000

0+120

0+120

0+935

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218269

PLRW200012218219

Sękówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Dragaszówka

Dzielec

– 3278 –

0+935

0+000

2+470

2+150

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW200012218219

Libuszanka

Ropa do zb.
Klimkówka

Ferdel

Gromala

– 3279 –

0+000

0+000

2+000

2+560

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218219

PLRW2000122182769

Ropa do zb.
Klimkówka

Libuszanka

Jahniace

Kamienny

– 3280 –

0+000

0+000

4+000

1+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218219

PLRW2000122182729

Ropa do zb.
Klimkówka

Kobylanka

Kapeluska

Kociołek

– 3281 –

0+000

0+000

2+650

2+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182729

PLRW2000122182769

Kobylanka

Libuszanka

Kociołek

Królówka

– 3282 –

2+400

0+000

4+650

2+560

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Królówka

Królówka

– 3283 –

2+560

2+860

2+860

3+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182749

PLRW2000142182779

Moszczanka

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Miastki
(Kwiatonowi
cki wg Rozp.
RM)

Łęg

– 3284 –

0+000

0+000

3+780

0+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW200012218219

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa do zb.
Klimkówka

Łęg

Medindek

– 3285 –

0+400

0+000

2+100

2+970

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182749

Libuszanka

Moszczanka

Męcianka

Moszczanka

– 3286 –

0+000

0+000

1+930

15+638

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182749

PLRW2000122182749

Moszczanka

Moszczanka

Moszczanka

Moszczanka

– 3287 –

15+638

16+188

16+188

16+988

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182749

PLRW2000122182749

Moszczanka

Moszczanka

Moszczanka

Moszczanka

– 3288 –

16+988

17+088

17+088

17+588

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182749

PLRW2000122181334

Moszczanka

Wisłoka do Reszówki

Moszczanka

Od
Gładyszowa

– 3289 –

17+588

0+000

18+940

5+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122181334

PLRW2000122181334

Wisłoka do Reszówki

Wisłoka do Reszówki

Od
Gładyszowa

Od
Gładyszowa

– 3290 –

5+000

6+500

6+500

8+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218219

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa do zb.
Klimkówka

Od Granicy

Od Huty

– 3291 –

0+000

0+000

2+350

1+900

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Od Rozdziela

Od Rozdziela

– 3292 –

0+000

1+386

1+386

1+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182729

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

Osiński

Osiński

– 3293 –

0+000

0+745

0+745

2+900

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

Poz. 4055

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182729

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

Osiński

Osiński

– 3294 –

2+900

2+940

2+940

3+100

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

Poz. 4055

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182729

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

Osiński

Osiński

– 3295 –

3+100

3+140

3+140

3+650

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

Poz. 4055

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000122182749

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Moszczanka

Osiówka

Pasternik

– 3296 –

0+000

0+000

2+250

2+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby
uwaga tylko 1 st. w
km 0+630

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182589

PLRW2000142182779

Bystrzanka

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Pod Sośniną

R-1

– 3297 –

0+000

0+000

1+740

0+170

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

R-1

R-1

– 3298 –

0+170

1+940

1+940

2+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218269

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

Roztoka

Rzemiczka

– 3299 –

0+000

0+000

1+750

1+253

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218269

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

Rzemiczka

Skalny

– 3300 –

1+253

0+000

2+030

3+300

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218256

PLRW2000142182779

Bielanka

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Sołtysi

Suchy

– 3301 –

0+000

0+000

1+280

1+150

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218219

PLRW2000122182769

Ropa do zb.
Klimkówka

Libuszanka

Surma

Szkolny

– 3302 –

0+000

0+000

3+400

0+230

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Szkolny

Świniarki

– 3303 –

0+230

0+000

1+620

0+159

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Świniarki

Świniarki

– 3304 –

0+159

0+184

0+184

2+104

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Świniarki

Świniarki

– 3305 –

2+104

2+372

2+372

4+250

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Ulga

Wapnianka
(Wapieniank
a wg Rozp.
RM)

– 3306 –

0+000

0+000

0+400

0+680

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Wapnianka
(Wapieniank
a wg Rozp.
RM)

Wapnianka
(Wapieniank
a wg Rozp.
RM)

– 3307 –

0+680

2+860

2+860

3+800

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182749

PLRW2000122182769

Moszczanka

Libuszanka

Wolański

Wójtowiczan
ka
(Wójtowiank
a wg Rozp.
RM)

– 3308 –

0+000

0+000

6+600

1+700

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Wójtowiczan
ka
(Wójtowiank
a wg Rozp.
RM)

Wójtowiczan
ka
(Wójtowiank
a wg Rozp.
RM)

– 3309 –

1+700

2+500

2+500

3+620

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Wójtowiczan
ka
(Wójtowiank
a wg Rozp.
RM)

Wójtowiczan
ka
(Wójtowiank
a wg Rozp.
RM)

– 3310 –

3+620

4+690

4+690

4+890

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Wójtowiczan
ka
(Wójtowiank
a wg Rozp.
RM)

Wójtowiczan
ka
(Wójtowiank
a wg Rozp.
RM)

– 3311 –

4+890

5+120

5+120

5+300

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182769

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

Wójtowiczan
ka
(Wójtowiank
a wg Rozp.
RM)

Wójtowiczan
ka
(Wójtowiank
a wg Rozp.
RM)

– 3312 –

5+300

5+800

5+800

5+900

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

GOR/P/446

GOR/P/446

– 3313 –

0+000

0+550

0+550

3+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182749

PLRW2000122182749

Moszczanka

Moszczanka

GOR/P/584

GOR/P/585

– 3314 –

0+000

0+000

0+400

0+730

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182749

PLRW2000122182729

Moszczanka

Kobylanka

GOR/P/627

GOR/P/670

– 3315 –

0+000

0+000

3+280

0+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012218269

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

GOR/P/717

GOR/P/717

– 3316 –

0+000

0+916

0+916

1+050

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142182779

PLRW2000122148529

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Zborowianka

GOR/P909

Bieśniański

– 3317 –

0+000

0+000

0+850

0+330

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000142148579

Zborowianka

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Bieśniański

Bruśnianka

– 3318 –

0+330

0+000

2+230

0+265

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Bruśnianka

Bruśnianka

– 3319 –

0+265

0+392

0+392

0+433

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Bruśnianka

Bruśnianka

– 3320 –

0+433

0+896

0+896

0+940

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Bruśnianka

Bruśnianka

– 3321 –

0+940

0+980

0+980

1+700

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Brzanka

Brzanka

– 3322 –

0+000

4+300

4+300

4+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Brzański

Górski

– 3323 –

0+000

0+000

1+200

2+300

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Grochowa

Grochowa

– 3324 –

0+000

1+320

1+320

1+376

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Grochowa

Jankowianka

– 3325 –

1+376

0+000

2+590

2+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Jar
Sędziszowa

Jar
Sędziszowa

– 3326 –

0+000

0+202

0+202

0+850

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Kicunki

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 3327 –

0+000

5+336

2+110

5+476

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 3328 –

5+476

6+027

6+027

6+890

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 3329 –

6+890

8+130

8+130

8+426

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 3330 –

8+426

9+340

9+340

9+986

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 3331 –

9+986

13+700

13+700

14+036

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

Zborowianka
(Łużnianka
wg Rozp.
RM)

– 3332 –

14+036

14+436

14+436

18+936

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Pławienka
(Od Bruśnika
wg Rozp.
RM)

Pławienka
(Od Bruśnika
wg Rozp.
RM)

– 3333 –

0+000

0+120

0+120

0+530

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Pławienka
(Od Bruśnika
wg Rozp.
RM)

Od
Katanówek

– 3334 –

0+530

0+000

3+600

0+450

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000122148529

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Zborowianka

Od
Katanówek

Perkówka

– 3335 –

0+450

0+000

2+200

3+101

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Perkówka

Perkówka

– 3336 –

3+101

5+950

5+950

6+141

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Pogwizdows
ki

Pogwizdows
ki

– 3337 –

0+000

0+510

0+510

0+650

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000142148579

Zborowianka

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Pogwizdows
ki

Sędziszowski

– 3338 –

0+650

0+000

3+230

1+300

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148512

Zborowianka

Stróżnianka

Staszkowski

Stróżnianka

– 3339 –

0+000

0+000

4+750

2+979

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148512

PLRW2000122148512

Stróżnianka

Stróżnianka

Stróżnianka

Stróżnianka

– 3340 –

2+979

3+184

3+184

5+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148512

PLRW2000122148512

Stróżnianka

Stróżnianka

Stróżnianka

Stróżnianka

– 3341 –

5+400

5+800

5+800

7+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Szalówka

Szalówka

– 3342 –

0+000

0+200

0+200

0+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Szalówka

Szalówka

– 3343 –

0+500

2+030

2+030

2+080

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Szalówka

Szalówka

– 3344 –

2+080

3+620

3+620

5+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Szalówka

Szalówka

– 3345 –

5+400

5+800

5+800

5+830

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Szalówka

Tłoczny

– 3346 –

5+830

0+000

8+820

0+115

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Tłoczny

Wesoły

– 3347 –

0+115

0+000

1+550

0+455

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Wesoły

Wesoły

– 3348 –

0+455

1+741

1+741

2+780

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

Wiatrowski

Wolski

– 3349 –

0+000

0+000

2+880

2+820

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

GOR/P/28

GOR/P/60

– 3350 –

0+000

0+000

2+140

0+630

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148529

PLRW2000142148579

Zborowianka

Biała od Binczarówki
do Rostówki

GOR/P/90

GOR/P/103

– 3351 –

0+000

0+000

2+770

1+030

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214838

PLRW200012214838

Polnianka

Polnianka

GOR/P/181

GOR/P/181

– 3352 –

0+000

0+400

0+400

0+450

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214838

PLRW2000122138839

Polnianka

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

GOR/P/181

Borek

– 3353 –

0+450

0+000

0+550

1+280

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Bukowski

Czarnowicki

– 3354 –

0+000

0+000

1+680

2+360

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Czarny

Czarny

– 3355 –

0+000

2+660

2+660

4+660

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Dąbrowy

Godusza

– 3356 –

0+000

0+000

1+340

1+900

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Górowski

Górowski

– 3357 –

0+000

1+000

1+000

2+150

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138849

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Tarnawka

Jaworski

Jodłówka

– 3358 –

0+000

0+000

3+140

0+500

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Jodłówka

Kaletowski

– 3359 –

0+500

0+000

1+720

2+300

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Katowski

Kwitowski

– 3360 –

0+000

0+000

2+700

1+820

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Lipowski

Markuszows
ki

– 3361 –

0+000

0+000

3+200

1+500

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Od Hanuli

Od Hanuli

– 3362 –

0+000

1+790

1+790

3+490

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Od Kostrzy

Owsiany

– 3363 –

0+000

0+000

5+400

1+060

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Podlesie

Przeginia

– 3364 –

0+000

8+520

1+160

13+370

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Przenosza

Przenosza

– 3365 –

0+000

2+870

2+870

4+100

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Przylasek

Rybski

– 3366 –

0+000

0+000

0+920

0+400

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Rybski

Rybski

– 3367 –

0+400

4+900

4+900

7+360

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Ryje

Sawka

– 3368 –

0+000

3+640

2+680

7+040

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Sawka

Sawka

– 3369 –

7+040

8+740

8+740

11+150

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stawisko

Stradomka

– 3370 –

0+000

34+695

2+620

35+030

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka

Stradomka

– 3371 –

35+030

43+400

43+400

46+335

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138839

PLRW2000122138839

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Stróża

Szyja

– 3372 –

0+000

0+000

7+275

1+440

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Tarnawka

Tarnawka

– 3373 –

7+500

9+100

9+100

20+900

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

300

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138839

Tarnawka

Stradomka od źródeł do
Tarnawki bez Tarnawki

Tarnawka

Temerowski

– 3374 –

20+900

0+000

23+260

1+120

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Zimna Woda

Zimna Woda

– 3375 –

0+000

0+350

0+350

2+100

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Zachodniego Pogórza
Wiśnickiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Danielowski

Jeziernik

– 3376 –

0+000

0+000

1+200

2+860

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142147273

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Łososina od
Słopniczanki do Potoku
Stańkowskiego

Laskowianka

Laskowianka

– 3377 –

0+000

1+500

1+500

4+200

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
WiśnickoLipnickiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego lub na na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822229

PLRW120012822229

Zubrzyca

Zubrzyca

Dudowski

Potok
Gawryłowski
(Bosakowski
)

– 3378 –

0+000

0+000

1+500

0+500

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822229

Zubrzyca

Potok
Gawryłowski
(Bosakowski
)

– 3379 –

0+500

3+550

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Grapowski
Potok
(Grapowski)

– 3380 –

0+000

2+502

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120002
na rzece Grapowski Potok 5,5m19m -należy zaniechać prac, które
mogą wpłynąć na naturalny stan
cieku, dopuszcza się prowadzenie
prac w przypadku ochrony
przeciwpowodziowej i usuwania
szkód popowodziowych;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; wycinka
pojedynczych drzew możliwa jest
w przypadku zagrożenia
powstawania zatorów oraz w
przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Pietrzakowsk
i

Pietrzakowsk
i

– 3381 –

0+000

0+109

0+109

0+396

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Pietrzakowsk
i

Pietrzakowsk
i

– 3382 –

0+396

1+000

1+000

2+040

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Pietrzakowsk
i

Pietrzakowsk
i

– 3383 –

2+040

2+348

2+348

3+108

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Pietrzakowsk
i

Pietrzakowsk
i-boczny

– 3384 –

3+108

0+000

4+700

0+420

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Pietrzakowsk
i-boczny

Pietrzakowsk
i-boczny

– 3385 –

0+420

0+860

0+860

2+000

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822249

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Piekielnik

Pitowski
Potok
(Pitowski)

Grónik
(Grójecki)

– 3386 –

0+000

0+000

1+586

6+712

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822249

PLRW120012822249

Piekielnik

Piekielnik

Grónik
(Grójecki)

Zimny

– 3387 –

6+712

0+000

12+000

1+900

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822249

PLRW120012822219

Piekielnik

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Biała Woda
(Piekielnicze
k Biały)

Bałki

– 3388 –

0+000

0+000

4+050

2+000

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Bębeński
Potok
(Bembeński)

– 3389 –

0+000

1+000

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Bębeński
Potok
(Bembeński)

– 3390 –

1+000

2+460

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120002
na rzece Bębeński Potok - 0-1km i
4-6 km i od 1- 1,944 km-należy
zaniechać prac, które mogą
wpłynąć na naturalny stan cieku,
dopuszcza się prowadzenie prac w
przypadku ochrony
przeciwpowodziowej i usuwania
szkód popowodziowych;
likwidacja odsypisk i namulisk jest
możliwa w przypadku zagrożenia
powodziowego z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; wycinka
pojedynczych drzew możliwa jest
w przypadku zagrożenia
powstawania zatorów oraz w
przypadku konieczności
konserwacji istniejących urządzeń i
budowli wodnych; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Bębeński
Potok
(Bembeński)

Bębeński
Potok
(Bembeński)

– 3391 –

2+460

7+800

4+750

10+300

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Bębeńskiboczny
(Bembeńskiboczny)

Bębeńskiboczny
(Bembeńskiboczny)

– 3392 –

0+000

0+800

0+800

2+200

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822229

PLRW120012822249

Zubrzyca

Piekielnik

Składziska
(Bez nazwy)

Borowy

– 3393 –

0+000

0+000

2+500

12+350

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Borówkowy

Borówkowy

– 3394 –

0+000

0+860

0+860

2+000

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822249

PLRW1200128222729

Piekielnik

Lipnica

Borczak
(Czerwona
Woda)

Księży Potok
(Farski)

– 3395 –

0+000

0+000

11+200

2+430

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222729

PLRW1200128222729

Lipnica

Lipnica

Karłowski

Kiczorka
(Kiczora)

– 3396 –

0+000

0+000

1+500

6+000

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822249

PLRW1200128222729

Piekielnik

Lipnica

Głodowski
Potok
(Królowski)

Kurkowski

– 3397 –

0+000

0+000

3+250

1+100

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120014822279

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Czarna Orawa od
Zubrzycy bez Zubrzycy
do ujścia

Morzeniows
ki

Murgaś

– 3398 –

0+000

0+000

0+500

3+162

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822249

PLRW120012822229

Piekielnik

Zubrzyca

Rokicki

Rysiowski

– 3399 –

0+000

0+000

3+220

2+600

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW1200128222729

PLRW1200128222729

Lipnica

Lipnica

Górka
(Saligowski)

Kuligowski
Potok
(Sumowy)

– 3400 –

0+000

0+000

3+200

3+250

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822229

PLRW120012822249

Zubrzyca

Piekielnik

Solawka
(Urbarski)

Zimnyboczny

– 3401 –

0+000

0+000

2+700

0+600

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822219

PLRW120012822269

Czarna Orawa do
Zubrzycy

Syhlec

Psiarnia
(Żary)

Kidunowski
Potok
(Kidunowski
)

– 3402 –

0+000

0+000

1+600

4+000

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW120012822269

PLRW2000232141149

Syhlec

Piekielnik

Mentelowski
Potok
(Mentelowsk
i)

Kleszczyn

– 3403 –

0+000

0+000

1+900

1+581

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

powstrzyman
ie pięterzenia
wody oraz
podtapiania
przyległych
terenów dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,
utrzymania
drożności dna
w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000232141149

PLRW2000232141149

Piekielnik

Piekielnik

Kleszczyn

Maciejówka
(Maciejowsk
i)

– 3404 –

1+581

0+000

2+885

1+585

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000232141149

PLRW200014214119

Piekielnik

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Maciejówka
(Maciejowsk
i)

Młynówka

– 3405 –

1+585

0+000

2+915

0+763

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000232141149

PLRW2000232141149

Piekielnik

Piekielnik

Piekielnik

Piekielnik

– 3406 –

0+000

3+000

3+000

12+880

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

powstrzyman
ie pięterzenia
wody oraz
podtapiania
przyległych
terenów dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,
utrzymania
drożności dna
w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

x

powstrzyman
ie pięterzenia
wody oraz
podtapiania
przyległych
terenów dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,
utrzymania
drożności dna
w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

35

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH120002
na rzece Piekielnik 0-8,2 km
należy zaniechać prac, które mogą
wpłynąć na naturalny stan cieku,
dopuszcza się prowadzenie prac w
przypadku ochrony
przeciwpowodziowej i usuwania
szkód popowodziowych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

Z Olszyn

Z Olszyn

– 3407 –

0+000

0+400

0+400

1+150

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214119

PLRW2000142141399

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Dunajec od Białego
Dunajca do zb.
Czorsztyn

Potok "B"

Czerwonka

– 3408 –

0+000

0+000

3+340

1+050

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142141399

PLRW200014214119

Dunajec od Białego
Dunajca do zb.
Czorsztyn

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego Potoku do
Białego Dunajca

Czerwonka

Na
Kamieńcu

– 3409 –

1+050

0+000

3+550

1+048

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

PLRW20001221411569

Lepietnica

Lepietnica

Ogrodzonka

Ogrodzonka

– 3410 –

0+000

0+775

0+775

1+800

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141349

PLRW20000214179

Leśnica

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Suchy Potok
(Suchy)

Gminny
Potok
(Gminny)

– 3411 –

0+000

0+000

4+300

0+440

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214179

PLRW20000214179

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Gminny
Potok
(Gminny)

Gminny
Potok
(Gminny)

– 3412 –

0+440

0+490

0+490

7+700

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214179

PLRW20001221411569

Zbiornik Czorsztyn i
Sromowce

Lepietnica

Gminny
Potok
(Gminny)

Biłcok

– 3413 –

7+700

0+000

8+700

3+100

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122141169

PLRW2000232141149

Wielki Rogoźnik

Piekielnik

Borek

Potok
Chorów
(Chorowy)

– 3414 –

0+000

0+000

2+800

3+650

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000232141149

PLRW2000122141169

Piekielnik

Wielki Rogoźnik

Doprowadzal
nik

Gawroński

– 3415 –

0+000

0+000

4+600

2+200

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000721419729

PLRW2000122141169

Krośnica

Wielki Rogoźnik

Glebiorz

Głęboki

– 3416 –

0+000

0+000

2+950

1+042

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000232141149

PLRW2000122141169

Piekielnik

Wielki Rogoźnik

Ligasowa
Woda

Marcin

– 3417 –

0+000

0+000

1+800

1+950

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221411569

PLRW2000232141149

Lepietnica

Piekielnik

Obroczna

Odrowąż

– 3418 –

0+000

0+000

8+000

4+700

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

powstrzyman
ie pięterzenia
wody oraz
podtapiania
przyległych
terenów dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,
utrzymania
drożności dna
w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000232141149

PLRW2000122141169

Piekielnik

Wielki Rogoźnik

Sokołowski

Szymków

– 3419 –

0+000

0+000

4+100

4+100

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000232141149

PLRW200015214195

Piekielnik

Dunajec od Zb.
Czorsztyn do Grajcarka

Trójnik

Wygon
NTA/P/3761

– 3420 –

0+000

0+000

2+400

0+345

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie pięterzenia
wody oraz
podtapiania
przyległych
terenów dla
zapewnienia
swobodnego
spływu wód,
utrzymania
drożności dna
w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015214195

PLRW2000142141549

Dunajec od Zb.
Czorsztyn do Grajcarka

Białka od Jaworowego
do ujścia

Wygon
NTA/P/3761

Bez Nazwy
TAT/P/984

– 3421 –

0+345

0+000

0+650

0+530

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142141549

PLRW2000142141549

Białka od Jaworowego
do ujścia

Białka od Jaworowego
do ujścia

Bez Nazwy
TAT/P/984

Bez Nazwy
TAT/P/984

– 3422 –

0+530

1+300

1+300

1+840

x

zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mieniu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
budowli,
utrzymanie
parametrów
technicznych
koryta,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142141399

PLRW20001221419929

Dunajec od Białego
Dunajca do zb.
Czorsztyn

Czarna Woda

Bez Nazwy
(Podniwka)
NTA/P/1194

Browary

– 3423 –

0+000

0+000

2+ 140

1+380

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawy
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mieniu,
utrzymanie
drożności dna w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Kopaliny

Łąkta

– 3424 –

0+000

0+000

0+900

4+200

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Barczynka

Barczynka

– 3425 –

0+000

1+856

1+856

5+200

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie
erozji dennej i
brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Kucowa

Z Lasu

– 3426 –

0+000

0+000

1+000

0+950

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

K/Betoniarni

Dąbrówka

– 3427 –

0+000

0+000

1+130

1+800

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dąbrówka

Majdan

– 3428 –

1+800

0+000

8+400

5+250

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

70

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Od Lasu

Od Osowa

– 3429 –

0+000

0+000

1+000

1+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001521439

PLRW20001521439

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Dunajec od Obidzkiego
Potoku do Zb. Rożnów

Sękowina

Szczubanows
ki

– 3430 –

0+000

0+000

1+300

3+200

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419969

PLRW20001221419974

Słomka

Moszczenica

Na Granicy

Od Bani

– 3431 –

0+000

0+000

1+360

1+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Poz. 4055

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419974

PLRW20001221419974

Moszczenica

Moszczenica

Od Maśki

Za Lasem

– 3432 –

0+000

0+000

1+050

1+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419989

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Gostwiczanka

Od Drogi na
Wysokie

Od Mokrej
Wsi

– 3433 –

0+000

0+000

3+000

1+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419989

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Gostwiczanka

Od Sokowina

Od
Zagórowa

– 3434 –

0+000

0+000

1+000

1+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419989

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Gostwiczanka

Rąbacz

Rdzawka

– 3435 –

0+000

0+000

1+000

1+700

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419989

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Gostwiczanka

Z Lasu
Kramera

Z Waderżyna

– 3436 –

0+000

0+000

1+500

1+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221419989

PLRW200012214352

Gostwiczanka

Biczyczanka

Z Wysokiego

Kraśnianka

– 3437 –

0+000

0+000

1+250

2+400

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142143299

PLRW200012214326

Kamienica od
Kamionki do ujścia

Kamienica do Homerki

Łącznik

Maciejówka

– 3438 –

0+000

0+000

7+100

0+600

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122143289

PLRW200012214229

Kamionka

Muszynka

Ptaszkowian
ka

Piorun

– 3439 –

0+000

0+000

2+040

0+600

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Poz. 4055

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214229

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

Z Rozdziela

Z
Mochnaczki

– 3440 –

0+000

0+000

0+500

1+100

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Popradzkiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214729

PLRW200014214729

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do
ujścia

Łososina od Potoku
Stańkowskiego do
ujścia

Michalczows
ki

Sadowy

– 3441 –

0+000

0+000

3+500

2+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214739

PLRW20000214739

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Zbęcki

Glinik

– 3442 –

0+000

0+000

2+800

1+090

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214739

PLRW20000214739

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

K/Augustyna

K/Augustyna

– 3443 –

0+000

1+800

1+800

2+600

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

45

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214739

PLRW20000214739

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Od Stawu

Od
Wiatrowic

– 3444 –

0+000

0+000

1+400

0+800

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20000214739

PLRW20000214739

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Dunajec od początku
zb. Rożnów do końca
zb. Czchów

Zadworze

Radajowice

– 3445 –

0+000

0+000

1+700

2+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wschodniego Pogórza
Wiśnickiego oraz na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214589

PLRW200012214589

Przydonianka

Przydonianka

Podolanka

Z Nowej Wsi

– 3446 –

0+000

0+000

5+250

2+240

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214769

PLRW200012214769

Paleśnianka

Paleśnianka

Podbojanka

Z Lasu

– 3447 –

0+000

0+000

3+900

1+440

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214769

PLRW2000142148579

Paleśnianka

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Z Posadowej

Czerwony

– 3448 –

0+000

0+000

3+030

1+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
oraz na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Czerwony

Grodna

– 3449 –

1+500

0+000

2+400

5+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

Poz. 4055

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Z Górki

Z Osikowa

– 3450 –

0+000

0+000

0+900

1+600

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Kamionka

Matulanka

– 3451 –

0+000

0+000

1+000

1+300

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Półanek

Słopnianka

– 3452 –

0+000

0+000

1+100

4+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Sudoł

Z Sośnia
Górnego

– 3453 –

0+000

0+000

4+500

0+900

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Widlak

Siołkówka

– 3454 –

0+000

0+000

1+500

3+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

x

Poz. 4055

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Biała od Binczarówki
do Rostówki

Zagórze

Wyskitniank
a

– 3455 –

0+000

0+000

1+200

4+300

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CiężkowickoRożnowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o oraz Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148369

PLRW2000122148369

Gródkówka

Gródkówka

Grodkówka

Grodkówka

– 3456 –

0+000

4+900

4+900

5+700

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148369

PLRW2000122148369

Gródkówka

Gródkówka

Cisawy

Cisawy

– 3457 –

0+000

0+160

0+160

3+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148369

PLRW2000122148369

Gródkówka

Gródkówka

Graniczny

Liszkowy

– 3458 –

0+000

0+000

0+800

1+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148369

PLRW2000122148369

Gródkówka

Gródkówka

Łukaszowski

Od Granic

– 3459 –

0+000

0+000

1+300

1+200

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148369

PLRW2000122148369

Gródkówka

Gródkówka

Wsiówka

Z Podlesia

– 3460 –

0+000

0+000

1+900

1+350

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148369

PLRW2000122148352

Gródkówka

Strzylawka

Rakowiec

Strzylawka

– 3461 –

0+000

0+000

2+700

6+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148352

PLRW2000122148352

Strzylawka

Strzylawka

Browarny

Czarny

– 3462 –

0+000

0+000

1+000

1+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148352

PLRW2000122148352

Strzylawka

Strzylawka

Gryblówka

Starowiejski

– 3463 –

0+000

0+000

1+200

1+250

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148352

PLRW2000122148352

Strzylawka

Strzylawka

Węglarnia

Potoki

– 3464 –

0+000

0+000

1+000

1+700

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148352

RW200012214849

Strzylawka

Jasienianka

Kozieniec

Jasienianka

– 3465 –

0+000

0+000

0+950

2+100

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

50

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Jasienianka

Krużlowiank
a

– 3466 –

2+100

0+000

13+600

8+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

100

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Graniczny

Na Granicy

– 3467 –

0+000

0+000

1+700

1+200

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Mogilanka

Mostecznian
ka

– 3468 –

0+000

0+000

0+600

4+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Nalepówka

Poddzielanka

– 3469 –

0+000

0+000

2+000

2+430

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Posadowski

Posadówka

– 3470 –

0+000

0+000

1+500

0+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Jarzębówka

Rosochatka

– 3471 –

0+000

0+000

2+000

1+800

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Z Janczowej

Stromy

– 3472 –

0+000

0+000

1+000

1+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Strzylawski

Z
Wojnarowej

– 3473 –

0+000

0+000

4+300

1+100

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Z Zagórza

Zagórski

– 3474 –

0+000

0+000

1+300

2+200

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Zagórzański

Folwark

– 3475 –

0+000

0+000

1+000

1+250

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Jeżówki

Kamieniec

– 3476 –

0+000

0+000

1+200

1+800

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Korzenianka

Lechy

– 3477 –

0+000

0+000

8+000

1+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Lipniczanka

Lipniczka

– 3478 –

0+000

0+000

8+200

1+100

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

100

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Niziołówka

Podlesie

– 3479 –

0+000

0+000

1+000

0+900

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Spólnik

Świegocin

– 3480 –

0+000

0+000

6+500

5+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

powstrzyman
ie piętrzenia
podtapiania
przyległych
terenów,
zmniejszenie
szkód na
budowlach,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie
urządzeń w
celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnyc
h gleby

80

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Ulesie

Z Bani

– 3481 –

0+000

0+000

1+000

1+000

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Z Mostecznej

Zagórski

– 3482 –

0+000

0+000

1+000

1+300

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

PLRW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

ZagórskiŁyczana

Zaleski

– 3483 –

0+000

0+000

2+250

1+100

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Zwiernik

Sikornik

– 3484 –

0+000

0+000

1+000

2+500

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012214849

RW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

Rozdola

Rzekówka

– 3485 –

0+000

0+000

1+100

6+600

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
lub na na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214838

PLRW200012214838

Polnianka

Polnianka

Polnianka

Bugajowiank
a

– 3486 –

0+000

0+000

8+200

3+800

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli,
zachowanie stanu
dna i brzegów,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
ograniczenie erozji
dennej i brzegowej,
utrzymanie
urządzeń w celu
ochrony
przyległych terenów
oraz polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214838

PLRW200012214838

Polnianka

Polnianka

Od Zadziala

Spisak

– 3487 –

0+000

0+000

1+300

3+200

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214838

PLRW200012214838

Polnianka

Polnianka

Z
Berdechowa

Z Lasu

– 3488 –

0+000

0+000

1+500

1+200

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

Poz. 4055

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200012214838

PLRW200014213259

Polnianka

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Za Lasem

Biały

– 3489 –

0+000

0+000

1+800

0+900

x

x

Zapobieganie
zajęciu gruntu
prywatnego w
sposób naturalny
przez wody
płynące,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
ograniczenie erozji
brzegowej,
zmniejszenie strat
powodziowych w
mienu, utrzymanie
brzegu w celu
ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

utrzymanie
drożnego dna,
powstrzymanie
piętrzenia wody
oraz
gromadzenia
zatorów
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
poprawa
bezpieczeństwa
powodziowego,
zmniejszenie
strat
powodziowych
w mienu,
utrzymanie
drożności dna
w celu ochrony
przyległych
terenów oraz
polepszenia
zdolności
produkcyjnych
gleby

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062132749

PLRW200012213296

Żylica

Węgierka

Bruśnik

Bujakówka

– 3490 –

0+000

0+000

4+900

4+500

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122132369

PLRW200062132749

Juszczynka

Żylica

Bystra Mała

Czarny

– 3491 –

0+000

0+000

1+900

3+500

x

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621329789

PLRW20001221329569

Pisarzówka

Domaczka

Czerwonka

Domaczka

– 3492 –

0+000

0+000

5+700

5+705

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
urządzeń oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej
przed powodzią

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Drożdzów

Foszczyna

– 3493 –

0+000

0+000

2+450

3+250

x

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

PLRW2000142132499

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Foszczyna
Mała

Graniczny

– 3494 –

0+000

0+000

1+220

2+500

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213299

PLRW200015213299

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Harszówka

Harszówka

– 3495 –

0+300

1+120

0+980

1+940

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

PLRW2000621329789

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Pisarzówka

Kolejowy

Kozówka

– 3496 –

0+000

0+000

2+400

4+500

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

PLRW200015213299

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Soła od zb. Czaniec do
ujścia

Kubiców

Leśniówka

– 3497 –

0+000

3+900

1+450

5+900

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221329569

PLRW2000021329553

Domaczka

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Lewobrzeżny
dopływ
Domaczki

Moszczanka

– 3498 –

0+000

0+000

1+520

4+950

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowan
ych,
rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

74
tys.zł/r
ok

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

PLRW2000621329789

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Pisarzówka

Olejnik

Pisarzówka

– 3499 –

0+000

1+700

2+420

17+400

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001221327899

PLRW20001221329569

PLRW20001221327899

Łękawka

Domaczka

Łękawka

Pod Jasną
Górką

Prawobrzeżn
y dopływ
Domaczki

Racław
Graniczny

– 3500 –

0+000

0+000

0+000

1+100

1+720

3+100

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621329789

PLRW200062132749

Pisarzówka

Żylica

Słonica

Stawki

– 3501 –

0+000

0+000

8+700

2+200

x

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

x

Poz. 4055

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014213259

PLRW200012213296

Soła od Wody
Ujsolskiej do Zbiornika
Tresna

Węgierka

Tynianka

Węgierka

– 3502 –

0+000

0+000

2+720

3+700

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Śląskiego oraz
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH
240006, a zwłaszcza przedmioty
ochrony tego obszaru jakimi są
wilk oraz ryś, należy powstrzymać
się prowadzenia prac na rzece
Tynianka 0-2,72 km mających na
celu usuwanie drzew zwalonych
nad potokami, gdyż są one
szczególnie istotne dla stwarzania
warunków do przekraczania
potoków przez drapieżniki.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021329553

PLRW2000142132499

Kaskada Soły (Soła od
zb. Tresna do zb.
Czaniec)

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do ujścia

Zadolny

Za Dworem

– 3503 –

0+000

0+000

1+450

2+650

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zapobieganie
postepowania
erozji brzegowej i
dennej, działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych,
rolniczych oraz
infrastruktury
technicznej,
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

x

zachowanie
drozności
koryta,
eliminacja
zmiany nurtu
wody w
korycie,
prawidłowe
funkcjonowanie
wylotów sieci
drenarskich,
zapobieganie
podtopien
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
oraz ochrona
infrastruktury
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Beskidu
Małego, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym
budowli oraz
odpowiednie ich
funkcjonowanie
zgodnie z
przeznaczeniem,
zpobieganie erozji
brzegowej i dennej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrasytruktury
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Żywieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do
ujścia

Nidzica, gm.
Działoszyce

– 3504 –

31+600

35+900

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139829

Sancygniówka

Sancygniówk
a, gm.
Działoszyce

– 3505 –

0+000

12+800

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do
ujścia

Nidzica

– 3506 –

4+250

6+500

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Poz. 4055

x

zapewnienie
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
urządzeń
p.pwodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do
ujścia

Nidzica

– 3507 –

6+500

26+460

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do
ujścia

Nidzica

– 3508 –

26+460

30+430

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

x

zachowanie
dobrego stanu
budowli i
ubezpieczeń

Poz. 4055

x

zapewnienie
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
urządzeń
p.pwodziowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009213989

PLRW200062139869

Nidzica od Nidki do
ujścia

Małoszówka z
dopływami

Nidzica

Małoszówka

– 3509 –

30+430

3+550

31+600

12+710

Poz. 4055

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

x

zachowanie
dobrego stanu
budowli i
ubezpieczeń

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139869

PLRW200062139849

Małoszówka z
dopływami

Szarbiówka

Dopływ spod
Gruszowa
(Muszanka)

Szarbiówka

– 3510 –

0+000

0+000

5+829

3+450

x

x

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch ,
zachowanie
dna i
brzegów

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139849

PLRW200062139849

Szarbiówka

Szarbiówka

Szarbiówka

Szarbiówka

– 3511 –

4+800

7+430

6+815

10+500

x

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

x

Poz. 4055

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
dobrego stanu
budowli i
ubezpieczeń

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621398529

PLRW2000621398529

Stradówka

Stradówka

Stradówka

Stradówka

– 3512 –

0+000

0+500

0+500

2+376

x

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Poz. 4055

x

x

zachowanie
dobrego stanu
budowli i
ubezpieczeń

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego oraz
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego oraz
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621398529

PLRW20009213989

Stradówka

Nidzica od Nidki do
ujścia

Stradówka

Młynówka
Topola

– 3513 –

2+376

0+000

Poz. 4055

8+770

3+120

x

x

zachowanie
dobrego stanu
budowli i
ubezpieczeń

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch ,
zachowanie
dna i
brzegów

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch ,
zachowanie
dna i
brzegów

100

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego oraz
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki do
ujścia

Młynówka
Kamyszów

– 3514 –

0+000

1+375

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009213989

PLRW2000621398899

Nidzica od Nidki do
ujścia

Jawornik

Potok od
Gabułtowa

Kijanka

– 3515 –

0+000

1+010

5+480

2+810

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Poz. 4055

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
oraz MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
a także KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Koszyckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001621529

PLRW20007216549

Młyńska

Struga Podłęska

Młyńska
(Ciek od
Zagajowa)

Struga
Podłęska
(Branka, gm.
Pińczów)

– 3516 –

4+560

0+000

9+400

17+128

x

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

x

Poz. 4055

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216149

PLRW2000921631

Brynica

Nida od Strugi Dąbie
do Hutki

Brynica, gm.
Nagłowice

Brzeźnica,
gm.
Jędrzejów,
Imielno

– 3517 –

0+000

0+000

10+500

15+990

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

x

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000721658

PLRW2000921631

Kruczka

Nida od Strugi Dąbie
do Hutki

Ciek od
Bełku, gm.
Imielno,
Michałów

Ciek od
Czarnocina,
gm. Złota

– 3518 –

0+000

3+710

9+500

10+050

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007216669

PLRW2000921631

Mozgawa

Nida od Strugi Dąbie
do Hutki

Ciek od
Emilianowa,
gm.
Wodzisław

Ciek od
Goznej, gm.
Jędrzejów

– 3519 –

0+000

0+000

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7+800

7+180

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

PLRW2000921631

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Nida od Strugi Dąbie
do Hutki

Ciek od
Gniewięcina,
gm
Sędziszów

Ciek J, gm.
Imielno

– 3520 –

0+000

0+000

3+980

2+920

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

60

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072165329

PLRW2000921631

Ciek od Korytnicy

Nida od Strugi Dąbie
do Hutki

Ciek od
Korytnicy,
gm. Sobków

Ciek od
Pełczysk,
gm. Złota

– 3521 –

0+000

0+000

2+800

2+430

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

42

37

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od
Potoka, gm.
Jędrzejów,
Wodzisław

– 3522 –

0+000

5+120

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

PLRW20006216194

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od Pustej Woli

Ciek od
Przełaja, gm.
Sobków

Ciek od
Pustej Woli,
gm.
Małogoszcz

– 3523 –

0+000

0+000

4+700

6+600

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

71

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200052162949

PLRW200052162949

Dopływ spod
Skorkowa

Dopływ spod
Skorkowa

Ciek od
Skorkowa,
gm.
Małogoszcz

Ciek od
Skorkowa,
gm. Krasocin

– 3524 –

0+000

5+300

3+500

6+800

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od
Słupi, gm.
Sędziszów

– 3525 –

0+000

1+500

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200010216531

PLRW200010216531

Nida od Czarnej Nidy
do Cieku od Korytnicy

Nida od Czarnej Nidy
do Cieku od Korytnicy

Ciek od
Sokołowa,
gm. Sobków

Ciek od
Wierzbicy,
gm. Kije

– 3526 –

0+000

0+000

1+750

4+962

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621616

PLRW2000721656

Grabówka

Jakubówka

Grabówka,
gm.
Jędrzejów,
Małogoszcz

Jakubówka,
gm. Imielno

– 3527 –

0+000

0+000

7+500

9+000

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621612

PLRW2000621612

Kwilinka

Kwilinka

Kwilanka,
gm Oksa

Kwilanka,
gm.
Moskorzew

– 3528 –

0+000

8+420

1+220

13+750

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621612

PLRW20006216189

Kwilinka

Lipnica

Kwilanka,
gm. Radków

Lipnica, gm.
Oksa,
Małogoszcz

– 3529 –

1+220

0+000

8+420

21+150

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20008216299

PLRW2000921669

Wierna Rzeka od
Kalisza do ujścia

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Łososina,
gm.
Małogoszcz

Mierzawa,
gm.
sędziszów,
Wodzisław,
Michałów,
Pińczów

– 3530 –

1+400

0+000

10+000

55+195

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

PLRW20006216714

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Mozgawka

Mozgawa,
gm.
Wodzisław

Mozgawka,
gm. Złota
Pińczów

– 3531 –

0+000

0+000

14+200

6+290

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Kozubowskiego i
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego i
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216116

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała,
gm. Oksa,
Małogoszcz,
Sobków

Nida Biała,
gm.
Moskorzew

– 3532 –

0+000

27+700

27+700

31+010

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

554

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

67

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216116

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Nida Biała,
gm. Radków

Nida Biała,
gm.
Włoszczowa

– 3533 –

31+010

40+840

40+840

45+840

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

197

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

100

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072164699

PLRW2000921669

Morawka

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Potok
Włoszczowic
ki, gm. Kije

Rów A
Nawarzyce,
gm.
Wodzisław

– 3534 –

1+200

0+000

6+805

2+280

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216192

PLRW20007216549

Rudka

Struga Podłęska

Rudka, gm.
Jędrzejów,
Sobków

Struga
Chwałowick
a, gm.
Pińczów,
Kije

– 3535 –

0+000

0+000

10+966

9+660

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

165

145

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216189

PLRW20006216118

Lipnica

Struga Rzeszówek

Struga
Lipno, gm.
Oksa

Struga
Rzeszówek,
gm. Oksa

– 3536 –

0+000

0+000

1+950

7+500

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

150

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216118

PLRW20007216549

Struga Rzeszówek

Struga Podłęska

Struga
Rzeszówek,
gm.
Włoszczowa

Struga
Unikowska,
gm. Pińczów

– 3537 –

7+500

0+000

8+440

4+720

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

19

71

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621668

PLRW20006216189

Ciek od Węchadłowa

Lipnica

Struga
Węchadłów,
gm.
Michałów

Struga
Wygnanów,
gm.
Małogoszcz

– 3538 –

0+000

0+000

7+255

3+400

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wyżyny
Miechowskiej, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007216716

PLRW20006216189

Struga Zagość

Lipnica

Struga
Zagość, gm.
Pińczów

Struga
Żarczyce,
gm.
Małogoszcz

– 3539 –

0+000

0+000

6+811

7+400

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

x

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

111

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Starorzecze
rzeki Nidy w
Sobowicach,
gm. Imielno

– 3540 –

0+000

3+300

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku od
Korytnicy do ujścia

Starorzecze
rzeki Nidy
Umianowice
- Skowronno,
gm. Kije,
Pińczów

– 3541 –

0+000

6+360

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o oraz
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego,
KoszyckoOpatowieckiego,
Kozubowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921631

PLRW20006216116

Nida od Strugi Dąbie
do Hutki

Nida do Strugi Dąbie

Zdunówka,
gm.
Moskorzew

Struga 52,
gm. Radków

– 3542 –

0+000

0+000

3+317

2+200

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216116

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Struga
Krzepin, gm.
Radków

Struga
Krzepin, gm.
Secemin

– 3543 –

0+000

3+300

3+300

10+700

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

x

Poz. 4055

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

111

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216116

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Weśrednik,
gm. Radków

Weśrednik,
gm. Secemin

– 3544 –

0+000

3+100

3+100

5+755

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

47

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216116

PLRW20006216116

Nida do Strugi Dąbie

Nida do Strugi Dąbie

Młynówka
Dąbie, gm.
Włoszczowa

Struga
Dąbie, gm.
Włoszczowa

– 3545 –

0+000

0+000

1+265

9+470

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

x

Poz. 4055

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007216549

PLRW20007216549

Struga Podłęska

Struga Podłęska

Struga
Podłęska
(Branka)

Struga
Podłęska
(Branka)

– 3546 –

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
Szanieckiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000721658

PLRW2000721658

Kruczka

Kruczka

Kruczka
(Ciek od
Bełku)

Kruczka
(Ciek od
Bełku)

– 3547 –

Poz. 4055

x

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Sędziszówka
(Mierzawa)

– 3548 –

Poz. 4055

x

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

PLRW20006216789

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Dopływ z Cieszkowów

– 3549 –

Sędziszówka
(Mierzawa)

Dopływ z
Cieszkowów
(Ciek od
Krzyża)

Poz. 4055

x

4+800

6+680

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

zachowanie
stateczności
wałów p.
powodz.,
ochrona i
zabezpieczeniepr
zyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, usuwanie nor i
szkód
spowodowanych
przez zwierzęta

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoszyckoOpatowieckiego i
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000721685

PLRW2000921689

Maskalis do Dopływu z
Olganowa (bez Cieku
od Broniny)

Maskalis od Dopływu z
Olganowa do ujścia

rzeka
Maskalis

Ciek od
Broniny

– 3550 –

9+200

0+000

25+200

4+900

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

Poz. 4055

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

x

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

55

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921689

PLRW20008216437

Maskalis od Dopływu z
Olganowa do ujścia

Czarna Nida od
Stokowej do
Pierzchnianki

Kanał Ulgi
rz. Maskalis

Czarna Nida
(Belnianka)

– 3551 –

0+000

37+500

4+390

41+700

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

65

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH260040
na cieku Belnianka 40-41,7 km
prace utrzymaniowe prowadzić w
sposób uwzględniający potrzebę
utrzymywania strefy buforowej,
strefy roślinności brzegowej,
utrzymywania koryt rzek w stanie
zbliżonym do naturalnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216434

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Czarna Nida do
Stokowej

Czarna Nida
(Belnianka)

Czarna Nida
(Nidzianka)

– 3552 –

41+700

55+000

55+000

63+000

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

133

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

24

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH260040
na cieku Belnianka 41,7-44,5 km
oraz 47-52 km prace utrzymaniowe
prowadzić w sposób
uwzględniający potrzebę
utrzymywania strefy buforowej,
strefy roślinności brzegowej,
utrzymywania koryt rzek w stanie
zbliżonym do naturalnego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216434

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Czarna Nida do
Stokowej

Bielinianka
(Belnianka)

Kakonianka

– 3553 –

0+000

0+000

10+000

12+400

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

66

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

124

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216434

PLRW200062164369

Czarna Nida do
Stokowej

Trupień

Ciek od Huty
Szklanej

Trupień

– 3554 –

0+000

0+000

4+400

6+010

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

44

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164389

PLRW200072164699

Pierzchnianka

Morawka

Pierzchniank
a

Morawka

– 3555 –

0+000

0+000

14+040

22+430

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

56

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

110

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200072164699

PLRW200072164699

Morawka

Morawka

Dopływ spod
Drochowa

Potok
Włoszczowic
ki

– 3556 –

0+000

0+000

6+500

1+100

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

11

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921649

PLRW20007216529

Czarna Nida od
Morawki do ujścia

Brzeźnica

Ciek od
Łukowej

Jasionka, gm.
Jędrzejów

– 3557 –

0+000

0+000

3+700

4+100

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007216529

PLRW2000921639

Brzeźnica

Nida od Hutki do
Czarnej Nidy

Murawka, m.
Jędrzejów

Struga
Dzierążnia,
gm. Oksa

– 3558 –

0+000

0+000

2+030

1+600

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921639

PLRW2000921639

PLRW2000921639

Nida od Hutki do
Czarnej Nidy

Nida od Hutki do
Czarnej Nidy

Nida od Hutki do
Czarnej Nidy

Ciek od
Bizorędy,
gm. Sobków

Ciek od
Staniowic,
m. Sobków,
gm. Sobków

Ciek od
Staniowic,
m.
Staniowice,
gm. Sobków

– 3559 –

0+000

0+000

1+800

1+600

x

1+800

3+000

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

18

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921639

PLRW2000921631

Nida od Hutki do
Czarnej Nidy

Nida od Strugi Dąbie
do Hutki

Młynówka,
gm. Oksa

Struga
Bałkowianka
, m.
Dzierzgów,
gm. Radków

– 3560 –

0+000

0+000

0+863

1+620

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

17

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000721662

PLRW2000721662

PLRW20006216156

Łowinka

Łowinka

Dopływ spod Laskowa

Struga
Łowinka, m.
Boleścice,
gm.
Sędziszów

Struga
Łowinka, m.
Łowinia, gm.
Sędziszów

Ciek od
Laskowej, m.
Laskowa,
gm.
Wodzisław

– 3561 –

0+000

1+100

0+000

1+100

3+300

1+125

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216156

PLRW20006216156

Dopływ spod Laskowa

Dopływ spod Laskowa

Ciek od
Laskowej, m.
Wodzisław,
gm.
Wodzisław

Ciek od
Źródła, gm.
Wodzisław

– 3562 –

1+125

0+000

1+350

0+250

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od
Pokrzywnicy
, m.
Zarzecze,
gm.
Wodzisław

– 3563 –

0+000

0+730

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Ciek od
Pokrzywnicy
, m.
Piotrkowice,
gm.
Wodzisław

– 3564 –

0+730

0+840

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921669

PLRW20007216669

Mierzawa od Cieku od
Gniewięcina do ujścia

Mozgawa

Ciek od
Pokrzywnicy
, m.
Pokrzywnica,
gm.
Wodzisław

Stokówka,
gm.
Wodzisław

– 3565 –

0+840

0+000

2+000

1+600

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go oraz
Kozubowskieg
o Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego i
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
WłoszczowskoJędrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007216669

PLRW20007216669

Mozgawa

Mozgawa

Świątniczka,
m.
Wodzisław
gm.
Wodzisław

Świątniczka,
m. Łany, gm.
Wodzisław

– 3566 –

0+000

0+650

0+650

1+150

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Wyżyny Miechowskiej,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20007216618

PLRW2000721662

Dopływ spod Rożnicy

Łowinka

Rów od
Rożnicy, gm.
Słupia
Jędrzejowska

Ciek od
Trzcińca,
gm.
Nagłowice,
Sędziszów

– 3567 –

0+000

0+000

3+794

2+930

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

30

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139829

PLRW200062139829

Sancygniówka

Sancygniówka

Jakubówka,
gm.
Działoszyce

Sudolanka,
gm.
Działoszyce

– 3568 –

0+000

0+000

9+200

6+200

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

utrzymanie dobrego
stanu technicznego
budowli, ochrona
ternów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

utrzymanie
dobrego stanu
technicznego
urządzeń
wodnych,
ochrona ternów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

62

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie należy
sprawdzić czy na terenie
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie należy
sprawdzić czy na terenie
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139829

PLRW200062139829

Sancygniówka

Sancygniówka

Ciek od
Kwaszyna,
gm.
Działoszyce

Struga
Kujawka,
gm.
Działoszyce

– 3569 –

0+000

0+000

1+300

0+700

x

działanie
przeciwerozyjne,
zachowanie
właściwego stanu
koryta rzeki dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych.

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

13

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie należy
sprawdzić czy na terenie
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Nadnidziańskie
go Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie należy
sprawdzić czy na terenie
MiechowskoDziałoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub Kozubowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216292

PLRW20008216299

Wierna Rzeka od
źródeł do Kalisza

Wierna Rzeka od
Kalisza do ujścia

Wierna
Rzeka
(Łososina)

Wierna
Rzeka
(Łososina)

– 3570 –

14+400

0+000

39+810

1+400

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

105

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20008216299

PLRW20005216292

Wierna Rzeka od
Kalisza do ujścia

Wierna Rzeka od
źródeł do Kalisza

Wierna
Rzeka
(Łososina)

Ciek od
Kłucka
(Łososinka +
dopł. z
Kłucka)

– 3571 –

10+000

0+000

14+400

12+300

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

18

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

123

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216292

PLRW20005216292

Wierna Rzeka od
źródeł do Kalisza

Wierna Rzeka od
źródeł do Kalisza

Ciek od
Mokrego
Boru
(Olszówka +
dopł. z
Mokrego
Boru)

Trupień
(dalszy
przebieg
Olszówki)

– 3572 –

0+000

0+000

11+000

5+530

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

70

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

55

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216292

PLRW20005216292

Wierna Rzeka od
źródeł do Kalisza

Wierna Rzeka od
źródeł do Kalisza

Czarny
Lasek

Czarne Stoki

– 3573 –

0+000

0+000

9+600

9+150

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

64

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

61

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200052162949

PLRW20006216329

Dopływ spod
Skorkowa

Hutka

Ciek od
Skorkowa

Hutka

– 3574 –

4+400

0+000

5+300

12+000

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

48

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164431

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Lubrzanka

Lubrzanka

– 3575 –

0+000

17+000

17+000

18+520

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

koszt
śr.
roczny
dla
rzeki
68,0+1
50,0
zbiorni
k

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

16,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164431

PLRW200062164469

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Warkocz

Lubrzanka

Warkocz

– 3576 –

18+520

0+000

36+000

7+900

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

70,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

32,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164469

PLRW200062164469

Warkocz

Warkocz

Warkocz

Warkocz

– 3577 –

7+900

9+520

9+520

15+350

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
ochrona przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

16,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

23,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164469

PLRW200062164469

Warkocz

Warkocz

Warkocz

Warkocz

– 3578 –

15+350

16+170

16+170

18+000

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

8,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164489

PLRW200062164489

Dopływ z Dymin

Dopływ z Dymin

Ciek od
Babiej Góry

Ciek od
Babiej Góry

– 3579 –

0+000

0+200

0+200

3+040

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

1,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kieleckiego
oraz ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

21,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kieleckiego
oraz ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164489

PLRW2000621644332

Dopływ z Dymin

Dopływ z Masłowa

Ciek od
Babiej Góry

Strumień

– 3580 –

3+040

0+000

5+500

6+700

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

7,0

27,0

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kieleckiego
oraz ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164431

PLRW200062164431

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Ciek od
Grabowa

Ciek od
Grabowa

– 3581 –

0+000

5+900

5+900

8+380

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

18,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

19,0

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Bobrza

– 3582 –

0+000

19+420

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego,
Kieleckiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność
PLH260014 na cieku Bobrza
działanie 1-6, ciek Bobrza 19,4220,825 - działanie 1-6, 7b, 8, ciek
Bobrza 25-28,130 km - działanie 16, 8 działania prowadzić w sposób
nie naruszający ciągłości
roślinności w siedlisku 3260; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Bobrza

– 3583 –

19+420

20+825

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

14

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego,
Kieleckiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność
PLH260014 na cieku Bobrza
działanie 1-6, ciek Bobrza 19,4220,825 - działanie 1-6, 7b, 8, ciek
Bobrza 25-28,130 km - działanie 16, 8 działania prowadzić w sposób
nie naruszający ciągłości
roślinności w siedlisku 3260; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Bobrza

– 3584 –

25+000

28+130

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego,
Kieleckiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność
PLH260014 na cieku Bobrza
działanie 1-6, ciek Bobrza 19,4220,825 - działanie 1-6, 7b, 8, ciek
Bobrza 25-28,130 km - działanie 16, 8 działania prowadzić w sposób
nie naruszający ciągłości
roślinności w siedlisku 3260; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt; ciek Bobrza 26-28,130
km - działanie 3- należy
powstrzymać się od prac
ingerujących w siedlisko poprzez
utrzymanie stanu zadrzewień
nadrzecznych- możliwa realizacja
prac utrzymaniowych nie
naruszająca siedliska; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216482

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza

Bobrza

– 3585 –

28+130

29+200

29+200

38+800

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

12

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

38

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216482

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza

Bobrza

– 3586 –

38+800

39+520

39+520

43+000

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

14

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216482

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza

Bobrza

– 3587 –

43+000

43+490

43+490

47+400

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216482

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

Ciek od
Borowej
Góry
[Dopływ z
Borowej
Góry]

Ciek od
Borowej
Góry
[Dopływ z
Borowej
Góry]

– 3588 –

0+000

2+100

2+500

4+500

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216482

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

Ciek od
Zagnańska
[Dopływ
spod Siodeł]

Ciek od
Zagnańska
[Dopływ
spod Siodeł]

– 3589 –

0+000

0+710

0+710

4+100

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

11

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216482

PLRW20005216482

Bobrza do Ciemnicy

Bobrza do Ciemnicy

Ciek od
Zagnańska
[Dopływ
spod Siodeł]

Ciek od
Zagnańska
[Dopływ
spod Siodeł]

– 3590 –

4+100

5+700

Poz. 4055

5+700

6+100

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216482

PLRW200062164849

Bobrza do Ciemnicy

Ostróżek

Ciemnica

Ciek od
Julianowa
[Ostróżek]

– 3591 –

0+000

0+680

0+680

6+200

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

17

50

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH260014
na rzece Ostróżek 0-0,2 km
działania prowadzić w sposób nie
naruszający ciągłości roślinności w
siedlisku 3260; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164899

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Ciek A
[Babia]

Ciek A
[Babia]

– 3592 –

0+000

0+000

6+880

1+100

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

9

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego,
Kieleckiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego,
Kieleckiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164899

PLRW200082164899

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Ciek A
[Babia]

Kanał Ulgi
Bobrzy

– 3593 –

1+100

0+000

1+650

0+385

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

14

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego,
Kieleckiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego,
Kieleckiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164869

PLRW200062164869

Sufraganiec

Sufraganiec

Sufraganiec

Sufraganiec

– 3594 –

0+000

0+000

0+385

1+450

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH260014 na cieku Sufraganiec
0-0,385 km działania prowadzić w
sposób nie naruszający ciągłości
roślinności w siedlisku 3260; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

odcine
kw
utrzym
aniu
UM
Kielce

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność
PLH260014 na cieku Sufraganiec
0-1,45km działania prowadzić w
sposób nie naruszający ciągłości
roślinności w siedlisku 3260; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164869

PLRW200062164869

Sufraganiec

Sufraganiec

Sufraganiec

Sufraganiec

– 3595 –

2+470

3+120

3+120

4+720

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

16

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062164869

PLRW2000921783

Sufraganiec

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Sufraganiec

Łagowica
[Łagowianka
]

– 3596 –

4+720

0+000

12+250

8+310

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

30

33

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921783

PLRW2000921783

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowica
[Łagowianka
]

Łagowica
[Łagowianka
]

– 3597 –

8+310

10+396

10+396

13+900

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

x

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

23

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

105

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000921783

PLRW20006217824

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowianka od źródeł
do Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowica
[Łagowianka
]

Łagowica
[Łagowianka
]

– 3598 –

13+900

14+000

14+000

14+705

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

7

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006217824

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł
do Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowianka od źródeł
do Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowica
[Łagowianka
]

Wszachówka
[Wszachowia
nka]

– 3599 –

14+705

0+000

31+700

3+200

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

68

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006217824

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł
do Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowianka od źródeł
do Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Wszachówka
[Wszachowia
nka]

Piórkówka

– 3600 –

3+200

0+000

13+980

3+720

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

x

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

110

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

110

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20008216299

PLRW20006217824

Czarna od Dopływu z
Rembowa do Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowianka od źródeł
do Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Młynki

Ciek od
Piotrowa

– 3601 –

0+000

0+000

4+750

4+750

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

x

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
KoneckoŁopuszniańskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

70

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006217824

PLRW20006217824

Łagowianka od źródeł
do Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowianka od źródeł
do Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Ciek od
Piotrowa

Ciek od
Piotrowa

– 3602 –

4+750

8+030

8+030

8+750

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
oraz
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Bratucickiego oraz
ChmielnickoSzydłowskim oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178129

PLRW200062178129

Dopływ spod Drugni

Dopływ spod Drugni

Ciek od
Drugni
[Dopływ
spod Drugni]

Ciek od
Drugni
[Dopływ
spod Drugni]

– 3603 –

0+000

0+300

0+300

1+780

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178129

PLRW200062178129

Dopływ spod Drugni

Dopływ spod Drugni

Ciek od
Drugni
[Dopływ
spod Drugni]

Ciek od
Drugni
[Dopływ
spod Drugni]

– 3604 –

1+780

2+600

2+600

5+700

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

31

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178129

PLRW200062178129

Dopływ spod Drugni

Dopływ spod Drugni

Ciek od
Drugni
[Dopływ
spod Drugni]

Ciek od
Drugni
[Dopływ
spod Drugni]

– 3605 –

5+700

10+920

10+920

11+000

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

53

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006217883

PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia

Wschodnia

– 3606 –

43+625

48+195

48+195

49+050

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

46

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621788429

PLRW20006217883

Sanica do Brodu

Wschodnia do Sanicy

Sanica

Ciek od
Lubani

– 3607 –

17+050

0+000

27+930

5+500

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego ,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowj i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

110

17

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
ChmielnickoSzydłowskiego
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009217889

PLRW20006217883

Wschodnia od Sanicy
do ujścia

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia

Wschodnia

– 3608 –

0+000

25+000

19+930

29+240

x

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

x

zachowanie
dobrego stanu
budowli i
ubezpieczeń

Poz. 4055

x

zapewnienie
odpowiedniego
stanu
technicznego i
funkcjonowania
urządzeń p.
powodziowych

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

500

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

400

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178782

PLRW200062178729

PLRW200062178729

Moczydlanka

Desta

Desta

Moczydlanka
(Moczydlnic
a)

Desta

Desta

– 3609 –

0+000

0+000

3+700

2+500

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

2+120

6+200

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

40

38

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178889

PLRW200062178889

Ciek od Wierzbicy

Ciek od Wierzbicy

Ciek od
Wierzbicy
(Ciek od
Nizin)

Ciek od
Wierzbicy
(Ciek od
Nizin)

– 3610 –

0+000

2+400

2+400

3+250

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

x

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Poz. 4055

x

x

swobodny
przepływ
wód
powodziowyc
h,zapewnieni
e właściwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
i na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
i na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178889

PLRW200062178889

Ciek od Wierzbicy

Ciek od Wierzbicy

Ciek od
Wierzbicy
(Ciek od
Nizin)

Potok
Koniemłocki

– 3611 –

3+250

0+000

9+130

6+000

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

135

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
i na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

63

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
i na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178869

PLRW200062178869

PLRW200062178869

Pobocznica

Pobocznica

Pobocznica

Struga
Oleśnicka

Struga
Oleśnicka

Pobocznica
(Struga
Strzelecka)

– 3612 –

0+000

6+360

0+000

5+700

7+290

7+885

x

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

65

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

35

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178869

PLRW20006217883

Pobocznica

Wschodnia do Sanicy

Pobocznica
(Struga
Strzelecka)

Radna(Radni
a)

– 3613 –

7+885

0+000

9+500

4+350

x

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Poz. 4055

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

25

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006217883

PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia do Sanicy

Radna(Radni
a)

Radna(Radni
a)

– 3614 –

4+350

5+800

5+800

8+050

x

x

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

45

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006217883

PLRW20006217883

Wschodnia do Sanicy

Wschodnia do Sanicy

Radna(Radni
a)

Ciekąca
(Szydłówka)

– 3615 –

14+460

3+900

15+540

4+860

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006217883

PLRW200062178729

Wschodnia do Sanicy

Desta

Ciekąca
(Szydłówka)

Ciek od
Podmaleńca

– 3616 –

5+690

0+000

5+970

3+000

x

x

Poz. 4055

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178729

PLRW200092178849

Desta

Sanica od Brodu do
ujścia

Ciek od
Brodek

Sanica od
Brodu do
ujścia

– 3617 –

0+000

0+000

3+000

3+560

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

30

140

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092178849

PLRW2000621788429

Sanica od Brodu do
ujścia

Sanica do Brodu

Sanica od
Brodu do
ujścia

Sanica do
Brodu

– 3618 –

3+560

7+630

7+630

9+200

x

x

Poz. 4055

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
ChmielnickoSzydłowskiego
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

130

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621788429

PLRW200092178849

Sanica do Brodu

Sanica od Brodu do
ujścia

Sanica do
Brodu

Bród (Potok
Pomykowski
)

– 3619 –

11+000

4+056

17+050

6+600

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Poz. 4055

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

80

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
ChmielnickoSzydłowskiego
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200092178849

PLRW2000621788429

Sanica od Brodu do
ujścia

Sanica do Brodu

Bród (Potok
Pomykowski
)

Rzeka
Skrobaczówk
a

– 3620 –

7+430

0+000

13+230

1+970

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

80

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

45

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego i
ChmielnickoSzydłowskiego
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621788469

PLRW200092178849

Stopniczanka

Sanica od Brodu do
ujścia

Rzeka
Stopniczanka

Ciek od
Szańca

– 3621 –

0+000

0+000

5+900

5+500

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

Poz. 4055

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
meliracyjnyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

75

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216488

PLRW20005216482

Silnica

Bobrza do Ciemnicy

Silnica

Ciek od
Ścięgien

– 3622 –

0+000

0+000

17+000

2+000

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

34

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kieleckiego,
SuchedniowskoOblęborskiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH260014 nna cieku Silnica 00,3 km działania prowadzić w
sposób nie naruszający ciągłości
roślinności w siedlisku 3260; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216434

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Czarna Nida do
Stokowej

Dopł. z
Porąbek (do
Kakonianki)

Dopł z g.
Jastrzębi Dół
(od Bielin)

– 3623 –

0+000

3+300

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216434

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Czarna Nida do
Stokowej

Dalionka

Dopł. z
Orłowin

– 3624 –

0+000

4+000

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

x

Poz. 4055

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216434

PLRW200062164469

Czarna Nida do
Stokowej

Warkocz

Dopł. spod
Podłysicy

Zimny Stok
(dopł.
Warkocza)

– 3625 –

0+000

0+000

x

2+500

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200082164899

PLRW200062164431

Bobrza od Ciemnicy do
ujścia

Lubrzanka do Zalewu
Cedzyna

Ciek od
Janowa

Dopł od
Klonowa

– 3626 –

0+000

0+000

3+100

5+000

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
oraz
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego,
Kieleckiego oraz
Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na
terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000021644339

PLRW2000021644339

PLRW200062164894

Zalew Cedzyna na
Lubrzance

Zalew Cedzyna na
Lubrzance

Dopływ spod góry
Zelejowej

Zajączkowa
Struga

Dopł z
Domaszowic

Dopł spod
Zelejowej
(Jaźwiczanka
)

– 3627 –

0+000

0+000

0+000

6+120

1+900

x

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

12

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
ChęcińskoKieleckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie ChęcińskoKieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20005216482

PLRW200072164699

Bobrza do Ciemnicy

Morawka

Dopływ z
Tumlina

Dopł. z
Ługów

– 3628 –

0+000

0+000

2+000

8+850

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
lub rolniczych
poprzez
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku ,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Suchedniowsko
Oblęgowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
SuchedniowskoOblęborskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
ub terenie Podkieleckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

18

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
oraz Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216434

PLRW20002621752

Czarna Nida do
Stokowej

Kineta

Ciek w
Hucie Nowej
- dz. 39

Kineta

– 3629 –

0+000

0+000

1+400

9+394

x

x

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CisowskoOrłowińskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

80

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Bratucickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub terenie
Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621772

PLRW2000621772

PLRW20002621792

Śmierdziączka

Śmierdziączka

Ciek od Okrągłej

Śmierdziączk
a

Śmierdziączk
a

Ciek od
Okragłej

– 3630 –

0+000

5+000

0+260

1+300

9+000

5+000

x

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

x

x

Poz. 4055

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

x

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000262191169

PLRW2000621912

PLRW2000621912

Ciek od Turska

Strzegomka

Strzegomka

Ciek od
Turska

Strzegomka(
Trzcianka)

Strzegomka(
Trzcianka)

– 3631 –

0+570

0+100

7+100

2+700

6+600

12+576

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

52

75

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

65

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006219169

PLRW2000621914

PLRW20006219469

Zawidzianka

Zawidzanka

Wisła od Wisłoki do
Sanu

Dopływ z
Pliskowoli
(Ciek od
Mucharzewa
)

Kacanka

Kacanka

– 3632 –

5+130

0+000

0+000

9+500

1+000

2+500

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

x

Utrzymywanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

85

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006219469

PLRW20006219469

Kacanka

Kacanka

Kacanka

Korzenna

– 3633 –

2+500

0+000

30+000

12+770

Poz. 4055

x

x

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

zachowanie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h,
zachowanie
dna i
brzegów

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

35

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
ChmielnickoSzydłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006219449

PLRW20006219489

PLRW200019219499

Kozinka

Gorzyczanka I

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Ciek od
Ublinka

Gorzyczanka

Koprzywiank
a

– 3634 –

0+000

0+000

14+000

15+600

19+600

47+500

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

x

x

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

150

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

190

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621942

PLRW20006219489

PLRW200019219499

Koprzywianka do
Modlibórki

Gorzyczanka I

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Koprzywiank
a

Ciek od
Dębian

Ciek od
Zajezierza

– 3635 –

47+500

0+000

0+000

65+900

10+600

6+400

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621942

PLRW200062194929

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Polanówka

Modliborka

Ciek od
Obrazowa

– 3636 –

0+000

0+000

10+790

3+500

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

100

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego oraz
Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062194929

PLRW200019219499

PLRW20006219489

Polanówka

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Gorzyczanka I

Ciek od
Wierzbin

Ciek od
Milczan

Ciek Czarna

– 3637 –

0+000

0+000

0+000

9+900

2+700

5+500

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219499

PLRW20006219489

PLRW20006219449

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Gorzyczanka I

Kozinka

Ciek
Dmosice

Ciek
Jachimowice

Ciek od
Włostowa

– 3638 –

0+000

0+000

0+000

2+750

3+000

3+250

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006219489

PLRW20006219489

PLRW200062194369

Gorzyczanka I

Gorzyczanka I

Dopływ spod Zagorzyc

Ciek od
Kurowa

Ciek od
Zakrzowa

Pokrzywiank
a

– 3639 –

0+000

0+000

0+000

15+450

5+000

5+000

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062194929

PLRW200019219499

PLRW200026219494

Polanówka

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Gorzyczanka II

Polanówka

Andruszkowi
anka

Ciek od
Ostrołęki
(Stara
Gorzyczanka
)

– 3640 –

0+000

0+000

0+000

0+900

0+900

5+350

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006219489

PLRW200062194369

PLRW200062194349

Gorzyczanka I

Dopływ spod Zagorzyc

Kujawka

Ciek od
Zdanowa

Ciek od
Konar

Ciek od
Szczeglic

– 3641 –

0+000

0+000

0+000

4+200

2+300

6+300

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621942

PLRW200062194349

PLRW200019219499

Koprzywianka do
Modlibórki

Kujawka

Koprzywianka od
Modlibórki do ujścia

Dopływ spod
Janczyc

Radwanówka

zb.
Szymanowic
e
(Koprzywian
ka)

– 3642 –

0+000

0+000

32+000

7+160

2+690

32+000

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów zbiornika

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

x

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego
zbiornika i jego
infrastruktury

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

450

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JeleniowskoStaszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019217699

PLRW200019217699

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Kanał
Strumień od
Rząski do
ujscia

Kanał
Strumień od
Rząski do
ujscia

– 3643 –

0+000

13+300

13+300

29+025

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli.
Ochrona i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h, rolniczych
przed powodzią.

x

zapewnienie
swobodnego
przepływu
wód
powodziowyc
h i sprawnego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch,
zachowanie
dna i
brzegów

x

swobodny
przepływ
wód
powodziowyc
h,zapewnieni
e właściwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch

950

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

280

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621763

PLRW20002621763

Strumień (Kanał
Strumień) do Rząski

Strumień (Kanał
Strumień) do Rząski

Kanał
Strumień do
Rząski

Kanał
Strumień do
Rząski

– 3644 –

29+025

40+600

40+600

46+800

Poz. 4055

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

x

swobodny
przepływ
wód
powodziowyc
h,zapewnieni
e właściwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch

swobodny
przepływ
wód
powodziowyc
h,zapewnieni
e właściwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch

100

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu ub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

120

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Nadnidziańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu ub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621768

PLRW2000621768

Ciek od Beszowej

Ciek od Beszowej

Ciek od
Beszowej

Ciek od
Beszowej

– 3645 –

0+000

4+000

3+700

6+670

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019217699

PLRW200019217699

PLRW200019217699

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Struga
Komorowska

Kanał Nida

Kanał Ulgi
Kanału Nida

– 3646 –

0+000

0+000

0+000

4+700

5+750

2+200

x

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Poz. 4055

x

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

130

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

50

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621762

PLRW20006217649

Ciek od Gadawy

Rząska

Ciek od
Gadawy

rzeka
Rząska(Rzos
ka)

– 3647 –

0+000

0+000

6+580

4+370

x

x

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

x

zachowanie
dobrego stanu
budowli i
ubezpieczeń

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

135

60

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006217649

PLRW20006217649

Rząska

Rząska

rzeka
Rząska(Rzos
ka)

rzeka
Rząska(Rzos
ka)

– 3648 –

5+420

9+000

9+000

13+747

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

Poz. 4055

x

zachowanie
odpowiedniego
stanu budowli

x

x

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

90

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

150

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Szanieckiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200026217654

PLRW200026217658

PLRW20006217656

Dopływ z Trzebnicy

Dopływ spod
Oblekonia

Dopływ z Chrzanowa

Dopływ z
Trzebnicy
(Struga
Podwalska)

Dopływ spod
Oblekonia
(Ciek od
Oblekonia)

Dopływ z
Chrzanowa
(Struga
Niegosławsk
a)

– 3649 –

0+000

0+000

0+000

7+500

x

7+610

2+100

x

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

90

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

130

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019217699

PLRW200019217699

PLRW200019217699

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Rów A-12

Struga
Biechowska

Struga
Biechowska

– 3650 –

0+000

0+000

1+260

1+310

1+260

5+420

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

zachowanie stanu
dna i brzegów

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

35

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019217699

PLRW20006217652

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

struga
Zborowska

Struga
Piestrzecka

– 3651 –

0+000

0+000

3+460

2+300

x

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

35

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

45

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006217652

PLRW2000621766

Strumień (Kanał
Strumień) od Rząski do
ujścia

Dopływ ze Sroczkowa

Str.
Włosnowick
a

Dopływ ze
Sroczkowa(C
iek
naturalny)

– 3652 –

0+000

0+000

3+600

1+310

x

zachowanie dna i
brzegów,
zabezpiecznie
terenów
przyległych
(gruntów rolnych)
przed erozyjnym
działaniem wody

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych

x

utrzymanie
drożności
koryta,
zachowanie dna
i brzegów,
ochrona
terenów rolnych
i zabudowanych

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie
szkodomw
korycie,
zapewnienie
własciwego
funkcjonowa
nia obiektów
melioracyjny
ch oraz
ochrona
terenów
zabudowanyc
h.

55

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SoleckoPacanowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009231499

PLRW2000623146

PLRW20006231489

Opatówka od Żychawy
do ujścia

Opatówka do Żychawy

Potok Lisowski

Opatówka

Opatówka

Ciek od
Lisowa

– 3653 –

0+000

26+500

0+000

26+500

51+500

10+120

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

x

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

250

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

90

250

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000623146

PLRW2000623146

PLRW2000623146

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

Kania

Łukawka

Ciek od
Jałowęs

– 3654 –

0+000

0+000

0+000

1+500

0+350

6+235

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

50

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009231499

PLRW2000623146

PLRW2000623146

Opatówka od Żychawy
do ujścia

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

Ciek od
Komornej

Ciek od
Biskupic

Ciek od
Niemienic

– 3655 –

0+000

0+000

0+000

4+000

1+960

1+200

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

15

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000623146

PLRW2000623146

PLRW2000623146

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

Opatówka do Żychawy

Ciek od
Żurawnik

Ciek Łyżka

Ciek Łyżka
II

– 3656 –

0+000

0+000

0+000

3+500

4+250

1+100

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006231489

PLRW2000623146

PLRW20009231499

Potok Lisowski

Opatówka do Żychawy

Opatówka od Żychawy
do ujścia

Ciek od
Daromina

Ciek
Tudorówka

Opatówka

– 3657 –

0+000

0+000

-

4+300

3+050

-

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

15

15

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jeleniowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Jeleniowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3658 –

PLRW20009231499

Opatówka od Żychawy
do ujścia

Opatówka

-

-

PLRW20009231499

Opatówka od Żychawy
do ujścia

Opatówka

0+000

3+700

PLRW20006219169

PLRW20002621952

Zawidzianka

Dopływ spod Sielca

Zawidzanka

Atramentów
ka

0+000

0+000

4+500

0+800

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

Poz. 4055

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

dbanie o dobre i
długotrwałe
działanie budowli,
zapobieganie erozji
dennej i brzegowej,
zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów rzeki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200019219699

PLRW20001621992

PLRW2000623152

Trześniówka od
Karolówki do ujścia

Prypeć

Smugi

Struga A

Struga Doraz

Ciek Kępa
Chwałowska

– 3659 –

0+000

0+000

0+000

3+000

6+200

5+400

x

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

zachowanie
drożności
cieku,
przeciwdziała
nie szkodom
w korycie
oraz skutkom
podtopień
terenów
rolniczych,
zabudowanyc
hi
infrastruktury
drogowej,
zapobieganie
uszkadzaniu
urządzeń
wodnych

50

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000623169

PLRW2000623169

PLRW2000623169

Czyżówka

Czyżówka

Czyżówka

Kanał
Ożarów Wisła

Ciek Sobótka

Kanał
Ożarów

– 3660 –

0+000

0+000

-

18+721

2+000

-

x

x

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

zapobieganie erozji
i zachowanie
dobrego stanu dna i
brzegów

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

x

zachowanie
drożności
koryta oraz
zapewnienie
funkcjonalności
obiektów
melioracyjnych
nawadniająco odwadniających
,
przeciwdziałani
e skutkom suszy
i podtopień
terenów
rolniczych i
zabudowanych,

Poz. 4055

x

zapewnienie
sprawnego
działania
urządzeń,
zachowanie
dobrego stanu
technicznego,
ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych oraz
infrastruktury
drogowej i
technicznej

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000623169

RW20001722669

RW20001722669

Czyżówka

Mrowla

Mrowla

Kanał
Ożarów

Bratkowski
(wg MPHP:
Bratkówka)

Osina
(wg MPHP:
Osina)

– 3661 –

-

0+000

0+000

Poz. 4055

-

9+270

10+177

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

3

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

4

4

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

3

2

x

Zachowanie
stateczności
wałów
przeciwpowodzi
owych oraz
infrastruktyry
towarzyszącej,
Ochrana i
zabezpieczenie
przed powodzią
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

2

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku
w celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów
zurbanizowan
ych oraz
użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku
w celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów
zurbanizowan
ych oraz
użytków
rolnych .

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722669

RW20006226594

RW200062265589

Mrowla

Malawka (Młynówka)

Lubcza

Czarna
(wg MPHP:
Osina)

Młynówka
Rzeszów
(wg MPHP:
Malawka)

Lubcza
(wg MPHP:
Lubcza)

– 3662 –

0+000

0+000

0+000

19+153

12+817

17+539

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

15

6

7

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

6

4

10

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

Poz. 4055

4

2

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

5

6

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku
w celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów
zurbanizowan
ych oraz
użytków
rolnych .

9

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku
w celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów
zurbanizowan
ych oraz
użytków
rolnych .

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku
w celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów
zurbanizowan
ych oraz
użytków
rolnych .

9

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722669

RW20001722669

PLRW20006226596

Mrowla

Mrowla

Przyrwa

– 3663 –

Zbiornik
Bratkowice

Zbiornik
Nowa Wieś

Przyrwa
(wg MPHP:
Przyrwa)

0+000

11+094

x

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

1

x

Poz. 4055

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

1

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku
w celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów
zurbanizowan
ych oraz
użytków
rolnych .

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017219829

RW200019219839

Łęg do Turka

Łęg od Turki do
Przyrwy (bez Przyrwy)

MłynówkaPrzewrotne
(wg MPHP:
Młynówka)

zb. Wilcza
Wola

– 3664 –

0+000

57+676

8+127

63+700

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych .

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

2

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

zachowanie
zdolności
przepustowej
koryta, ochrona
terenów
przyległych do
koryta

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h oraz użytków
rolnych .

5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku
w celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów
zurbanizowan
ych oraz
użytków
rolnych .

poprawa
spływu wód,
udroznienie
koryta,
ochrona
terenów
przyległych
do koryta

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200062265589

RW2000122265529

RW200062265589

Lubcza

Lubenia

Lubcza

Nosowski
(wg MPHP:
Nosówka)

Lubenka
(wg MPHP:
Lubenia)

Niechobrz
(wg MPHP:
Niechobrzka)

– 3665 –

0+000

0+000

0+000

5+400

15+968

5+972

x

x

x

uniknięcie
powiększania się
zagrożenia,
zapewnienie
prawidlowego
spływu wód

uniknięcie
powiększania się
zagrożenia,
zapewnienie
prawidlowego
spływu wód

uniknięcie
powiększania się
zagrożenia,
zapewnienie
prawidlowego
spływu wód

10

20

15

x

x

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

5

5

5

x

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

150

50

20

x

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

30

30

10

x

występowani
e na całej
długości
potoku,
zapewnienie
prawidloweg
o spływu wód
bieżąca
likwidacja
powstajacych
zagrożeń

x

występowani
e na całej
długości
potoku,
zapewnienie
prawidloweg
o spływu wód
bieżąca
likwidacja
powstajacych
zagrożeń

x

występowani
e na całej
długości
potoku,
zapewnienie
prawidloweg
o spływu wód
bieżąca
likwidacja
powstajacych
zagrożeń

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017226749

RW200017226729

RW20006226556

Stary Wisłok

Świerkowiec

Mogielnica

Terliczka
(wg MPHP:
Terliczka)

Świerkowiec
(wg MPHP:
Świerkowiec
)

Mogielnicki
(wg MPHP:
Mogielnica)

– 3666 –

0+000

0+000

0+000

9+461

10+346

7+867

x

x

x

uniknięcie
powiększania się
zagrożenia,
zapewnienie
prawidlowego
spływu wód

uniknięcie
powiększania się
zagrożenia,
zapewnienie
prawidlowego
spływu wód

uniknięcie
powiększania się
zagrożenia,
zapewnienie
prawidlowego
spływu wód

10

10

10

x

x

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

5

5

5

x

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

15

10

30

x

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

10

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

20

x

występowani
e na całej
długości
potoku,
zapewnienie
prawidloweg
o spływu wód
bieżąca
likwidacja
powstajacych
zagrożeń

x

występowani
e na całej
długości
potoku,
zapewnienie
prawidloweg
o spływu wód
bieżąca
likwidacja
powstajacych
zagrożeń

x

występowani
e na całej
długości
potoku,
zapewnienie
prawidloweg
o spływu wód
bieżąca
likwidacja
powstajacych
zagrożeń

2

15

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017226749

RW200017226749

RW2000122265689

Stary Wisłok

Stary Wisłok

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Stary Wisłok
(wg MPHP:
Stary
Wisłok)

Odnoga
Starego
Wisłoka

Chmielnik
(wg MPHP:
Chmielnicka
Rzeka)

– 3667 –

0+000

0+000

0+000

28+835

5+355

19+050

x

x

x

uniknięcie
powiększania się
zagrożenia,
zapewnienie
prawidlowego
spływu wód

uniknięcie
powiększania się
zagrożenia,
zapewnienie
prawidlowego
spływu wód

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

15

15

300

x

x

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

5

5

5

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

zniwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

50

35

x

x

x

zniwelowanie
kosztów remontu

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie,
zniwelowanie
kosztów remontu

ewentualna
konieczność
naprawy
zaistniałych
uszkodzeń- efekt
utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

20

20

38

x

występowani
e na całej
długości
potoku,
zapewnienie
prawidloweg
o spływu wód
bieżąca
likwidacja
powstajacych
zagrożeń

10

x

występowani
e na całej
długości
potoku,
zapewnienie
prawidloweg
o spływu wód
bieżąca
likwidacja
powstajacych
zagrożeń

10

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Rw200017226729

RW2000122265689

Świerkowiec

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Gołębiówka
(wg MPHP
Gołebiówka)

Kąkolówka
(wg MPHP:
Izwór)

– 3668 –

0+000

0+000

12+692

10+306

x

x

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

x

10

x

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

5

3

Poz. 4055

x

ewentualna
konieczność
naprawy
zaistniałych
uszkodzeń- efekt
utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

40

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

30

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226856

RW2000122265689

Mleczka do Łopuszki

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Mleczka
(wg MPHP:
Mleczka
Zachodnia)

Piątkówka
(wg MPHP
Piątkowa)

– 3669 –

45+356

0+000

49+743

7+233

x

x

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

10

50

x

x

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

3

5

Poz. 4055

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122265689

RW20000226579

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

zb. Rzeszów

Ryjak
(wg MPHP:
Ryjak)

Strug
(wg MPHP
Strug)

– 3670 –

0+000

0+000

18+784

0+380

x

x

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

200

20

x

x

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

10

3

Poz. 4055

x

ewentualna
konieczność
naprawy
zaistniałych
uszkodzeń- efekt
utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

30

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

10

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142265699

RW2000122265689

Strug od Chmielnickiej
Rzeki do ujścia

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Strug
(wg MPHP
Strug)

Strug
(wg MPHP
Strug)

– 3671 –

0+380

12+823

12+823

16+891

x

x

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

50

30

x

x

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

5

4

Poz. 4055

x

ewentualna
konieczność
naprawy
zaistniałych
uszkodzeń- efekt
utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

100

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

5

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722669

RW2000122265689

RW200016226756

Mrowla

Strug do Chmielnickiej
Rzeki

Mikośka

Szlachcianka
(wg MPHP:
Szlachcianka
)

Tatyna
(wg MPHP:
Tatyna)

Mikośka
(wg MPHP:
Mikośka)

– 3672 –

0+000

0+000

0+000

7+842

12+138

9+321

x

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

50

x

niezabudowane
wyrwy brzegowe
zwiększają swoje
rozmiary
degradując użytki
rolne oraz
zagrażają
budynkom oraz
innym budowlom
efekt brak
konieczności
wypłaty
odszkodowań za
zajęcie terenu
przez wody
płynące oraz za
zniszczone obiekty

170

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

50

x

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

Poz. 4055

5

x

zatory
znajdujące się w
korycie potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz podtapiania
terenów
przyległych

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

45

x

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

10

ewentualna
konieczność
naprawy
zaistniałych
uszkodzeń- efekt
utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

50

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt
likwidacja
zjawiska
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

20

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017218949

RW20006218869

Kanał Białoborski

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Ligejska
Rzeczka
(Blizna)

Bystrzyca

– 3673 –

6+369

0+000

7+786

30+526

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

1

20

x

utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji
rolnej,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji
rolnej,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

40

x

x

Poz. 4055

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

10

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

40

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218869

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Czarna
Rzeka
(Bratkowski)

Dopływ spod
Będziemyśla
(Olchowski)
(wody
pozostałe)

– 3674 –

0+000

0+000

9+855

3+213

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

1

1

x

utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji
rolnej,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

2

2

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Poz. 4055

5

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

5

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku
w celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218869

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Bystrzyca (bez
Budzisza)

NockowaBędzienica
(Nockowski)

Nockowa
(Dukla)
(wody
pozostałe)

– 3675 –

0+000

0+000

8+098

3+400

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

1

x

utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji
rolnej,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

4

1

x

utrzymanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Poz. 4055

20

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

4

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218869

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Brzeźnik

Wiśniowski
(wody
pozostałe)

– 3676 –

0+000

0+000

3+814

2+237

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

3

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

2

2

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Poz. 4055

3

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218869

RW2000122188689

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Budzisz

Rędziny
(wody
pozostałe)

Budzisz

– 3677 –

0+000

0+000

1+758

22+537

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych
oraz użytków
rolnych

2

10

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Poz. 4055

1

6

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

20

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego oraz
Mielecko-KolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122188689

RW2000122188689

RW2000122188689

Budzisz

Budzisz

Budzisz

Gnojnica

Wola
(wody
pozostałe)

m. Gnojnica,
dz. 1425
(wody
pozostałe)

– 3678 –

0+000

0+000

0+000

9+570

3+457

0+732

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

3

1

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

4

2

1

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

4

2

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122188689

RW2000122188689

RW2000122188689

Budzisz

Budzisz

Budzisz

Czerwonka
(Czerwonek)

Rzeki
(wody
pozostałe)

Poklasne
(wody
pozostałe)

– 3679 –

0+000

0+000

0+000

6+978

2+030

1+776

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

2

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

3

1

1

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

3

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122188689

RW2000122188689

RW2000122188689

Budzisz

Budzisz

Budzisz

Dopływ z
Bud (Podlas)
(wody
pozostałe)

Malskówka
(wody
pozostałe)

Majchrówka
(wody
pozostałe)

– 3680 –

0+000

0+000

0+000

3+039

2+629

2+329

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

1

2

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

2

2

2

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722669

RW200012218889

Mrowla

Zawadka

Mrowla
(Czarna)

Zawadka

– 3681 –

19+156

2+443

23+700

4+732

x

x

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

2

2

x

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

2

2

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

Poz. 4055

2

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

2

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt:
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218872

RW200017218929

Dopływ z Wiktorca

Tuszymka

Dopływ z
Wiktorca
(Kozi)

Tuszymka
(Tuszymka
Duża)

– 3682 –

0+000

3+147

5+918

32+435

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

2

10

x

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

2

5

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Poz. 4055

1

20

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

5

5

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt:
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017218929

RW200017218929

Tuszymka

Tuszymka

Dopływ z
Ograniczek
(Bór) (wody
pozostałe)

Dopływ z
Przedbórza
(Tuszymka
Mała)

– 3683 –

0+000

0+000

3+450

4+401

x

x

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

1

2

x

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

Poz. 4055

2

2

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

4

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

2

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017218929

RW200017218929

Tuszymka

Tuszymka

Dopływ z
Zagaci
Kamieńskich
(Wilcza)
(wody
pozostałe)

Dopływ z
Sadykierza
(Łazy)
(wody
pozostałe)

– 3684 –

0+000

0+000

1+550

2+100

x

x

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

1

1

x

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

2

2

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200014218899

PLRW20006218874

RW200014218899

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Dopływ z Brzezówki

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Wielopolka

Dopływ z
Brzezówki
(Ropa)
(wody
pozostałe)

Dopływ z
Brzyzny
(wody
pozostałe)

– 3685 –

12+373

0+000

0+000

42+400

4+800

2+840

x

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

150

2

1

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

25

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

40

2

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

3

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

5

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku
w celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200014218899

RW200014218899

RW200014218899

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

(Granice)
(wody
pozostałe)

Dział
(wody
pozostałe)

Dopływ w
Chechłach
(Bajkówka)
(wody
pozostałe)

– 3686 –

0+000

0+000

0+000

2+540

1+220

2+160

x

x

x

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

możliwośc
powstawania
zatorów i
przetamowań oraz
zagrożenia dla
infrastruktury

2

2

2

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

1

1

Poz. 4055

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200014218899

RW200012218852

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Dopływ ze
Stasiówki
(Kalitówka)
(wody
pozostałe)

Wielopolka

– 3687 –

0+000

42+400

4+000

59+816

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

10

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

5

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

60

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

120

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218852

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Dopływ z
Łączek
Kucharskich
(Rzeczyna)
(wody
pozostałe)

m.
Niedźwiada,
dz. 5208
(wody
pozostałe)

– 3688 –

0+000

0+000

4+749

1+450

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

6

2

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

2

1

Poz. 4055

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt:
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

6

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218852

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Niedźwiadka

Dopływ z
Rzek
(Możybób)
(wody
pozostałe)

– 3689 –

0+000

0+000

7+556

4+010

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

40

6

x

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

4

2

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Poz. 4055

1

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

10

2

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218852

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Osina
(wody
pozostałe)

Broniszowia
nka
(wody
pozostałe)

– 3690 –

0+000

0+000

1+500

4+000

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

3

5

x

x

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

zapewnienie
prawidłowego
spływu wód,
bieżąca
likwidacja
powstających
zagrożeń

2

1

Poz. 4055

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

2

3

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218852

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Zapolanka
(wody
pozostałe)

Malanka

– 3691 –

0+000

0+000

4+700

6+092

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

20

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Poz. 4055

1

2

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

3

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

1

7

x

x

tamy
bobrowe
znajdujące
się w korycie
potoku
powodują
podpiętrzanie
zwierciadła
wody i erozję
brzegową efekt:
powstawania
wyrw
brzegowych
oraz
podtapiania
terenów
przyległych
przez wody
potoku

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218852

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

BrzezinkaDopływ z
Pogwizdowa
(Brzezinka)

Iwierna
(wody
pozostałe)

– 3692 –

0+000

0+000

12+145

6+600

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

10

8

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

6

2

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

Poz. 4055

3

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków rolnych

13

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218852

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Dopływ z
Sośnic
(Sośnice)
(wody
pozostałe)

Dopływ z
Bukowiny
(Bukowina)
(wody
pozostałe)

– 3693 –

0+000

0+000

3+700

3+250

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

3

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Poz. 4055

2

6

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

1

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218852

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Dopływ z
Baja (Baj)
(wody
pozostałe)

Podliwek
(Liwek)

– 3694 –

0+000

0+000

3+600

5+939

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

3

4

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Poz. 4055

4

3

x

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

7

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218852

RW200012218852

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Dopływ z
Bucz
(Stachorówk
a) (wody
pozostałe)

Dopływ z
Budzisza
(Nawsie)
(wody
pozostałe)

– 3695 –

0+000

0+000

3+450

3+700

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzymanie
w należytym stanie
koryta potoku w
celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów, użytków
rolnych

2

6

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

2

Poz. 4055

x

konieczność
bieżącego
utrzymania w
należytym stanie

7

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
potoku w
celu
zabezpieczeni
a przyległych
terenów,
użytków
rolnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122187729

RW2000122187729

RW2000122187729

Rzeka

Rzeka

Rzeka

Budzisz

Zrzutowy

Pustyński

– 3696 –

0+000

0+000

0+000

10+400

1+632

6+450

x

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

20

2

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

5

1

5

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017217469

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

Dąbrówka

Dziki

– 3697 –

7+565

0+000

13+737

3+546

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzmanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

10

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

5

5

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

10

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017217469

RW200017218929

Zgórska Rzeka

Tuszymka

Śnieżka

Lignoza

– 3698 –

3+598

0+000

6+742

4+051

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

2

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

2

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

5

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017218912

RW200017218789

RW200014218899

Pastyrniak

Skodzierska

Brzeźnica od Dopł. z
Łączek Kucharskich do
ujścia

Nagoszanka

Bobrowski

Wielopolka

– 3699 –

0+000

0+000

0+000

8+215

12+149

12+373

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
infrastruktury
technicznej

5

5

50

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych

Poz. 4055

5

5

10

x

utrzymanie w
należytym stanie
obiektów,
zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych i
gruntów
użytkowanych
rolniczo,

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

10

10

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku i wałów
p.pow.,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218889

RW200012218889

Zawadka

Zawadka

Zawadka

Dopływ z
Przymiarek,
m.
Paszczyna,
dz. 1525
Lubzina
(wody
pozostałe)

– 3700 –

0+000

0+000

15+476

3+700

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

30

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

10

5

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

20

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006218729

RW20006218729

Potok Chotowski

Potok Chotowski

Chotowski

Machowski

– 3701 –

0+000

0+000

14+770

9+099

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

20

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
uprawnych,
zurbanizowanyc
h

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów rolnych,
zurbanizowanyc
h

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
rolniczych,
zurbanizowan
ych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000621869

RW2000621869

Dulcza

Dulcza

Dulcza

Przymiarki
Dopływ spod
góry
Chrząszczów
ki m. Pilzno
dz. 1531
(wody
pozostałe)

– 3702 –

0+000

0+000

18+200

5+700

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

60

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

5

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
rolniczych,
zurbanizowan
ych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000621869

RW2000621869

Dulcza

Dulcza

Rzeka
Zwiernicka
dz. 1137,
2459/5, /4,
/3, /2 m. Łęki
Dolne, dz 46
m. Zwiernik
z dopływami
(wody
pozostałe)

Średnia dz.
2106, m.
Łęki Górne,
dz.2
m.Zwiernik z
dopływami
(wody
pozostałe)

– 3703 –

0+000

0+000

9+500

7+200

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

40

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

4

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017218769

RW200017218769

RW200017218769

Grabinka

Grabinka

Grabinka

Grabinka

Wiewiórski

Wsiowa

– 3704 –

0+000

0+000

0+000

22+130

10+294

8+888

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

20

40

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

5

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

10

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017218769

RW200017218769

RW200012218549

Grabinka

Grabinka

Gogołówka

Przemes
(Jasionna)

Dopływ spod
Piasków
Jawornik m.
Czarna, dz.
57 m.
Jawornik
Stary (wody
pozostałłe)

Gogołówka

– 3705 –

0+000

0+000

0+000

0+257

2+700

8+723

Poz. 4055

x

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

5

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

1

3

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122185929

RW2000122185929

RW200062187129

Słotówka

Słotówka

Dopływ z Lipin

Słotowski

Dopływ spod
Osin
dz. 706 m.
Słotowa,
Zagórze
(wody
pozostałe)

Żabnik
dz. 657
m. Lipiny
(wody
pozostałe)

– 3706 –

0+000

0+000

0+000

8+700

1+580

3+500

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

20

3

40

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

1

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200019218771

RW200015218719

Wisłoka od pot.
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

Dopływ z
Grabówki
dz. 41
m.
Podgrodzie
(wody
pozostałe)

Dębrna m.
Brzostek,
Nawsie
Brzosteckie
(wody
pozostałe)

– 3707 –

0+000

0+000

3+100

5+100

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

10

5

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów rolnych,
zurbanizowanyc
h

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów rolnych,
zurbanizowanyc
h

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122185369

RW2000122185369

RW200012218552

Dębówka

Dębówka

Słony

Biedoszyce
dz.858/1,
849/1 m.
Dębowa
(wody
pozostałe)

Nowiny
dz.850 m.
Dębowa
(wody
pozostałe)

Słony

– 3708 –

0+000

0+000

0+000

2+500

x

2+300

8+329

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

Poz. 4055

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

10

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218589

RW200012218589

RW200012218569

Jodłówka

Jodłówka

Kamienica

Dopływ spod
Wisowej m.
Jodłowa
(wody
pozostałe)

dz. 4912,
m. Jodłowa
(wody
pozostałe)

Dopływ z
Gębiczyny
dz. 295 m.
Siedliska
Bogusz
(wody
pozostałe)

– 3709 –

0+000

0+000

0+000

3+000

2+500

3+200

x

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

utrzymanie w
należytym stanie
koryta cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanych

10

30

5

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzymanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku,
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h

20

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227189

RW20001622692

Błotnia

Leszczynka

Błotnia

Grodziszczan
ka

– 3710 –

0+000

0+000

17+561

16+667

x

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

50

40

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

60

80

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

Poz. 4055

20

x

x

utrzymanie w
prawidłowym
stanie
technicznym
zbiorników
retencyjnych

utrzymanie w
prawidłowym
stanie
technicznym
zbiorników
retencyjnych

1

5

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Zmysłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722732

RW200017227899

RW2000172276

Jagódka

Rudnia

Kłysz

Jagoda

Groble
(Kanał A)

Kłyż

– 3711 –

0+000

3+638

4+007

9+118

8+748

13+509

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

250

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

30

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

Poz. 4055

10

x

utrzymanie w
prawidłowym
stanie
technicznym
zbiorników
retencyjnych

4

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

40

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

30

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

50

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227129

RW200017227129

Lubinka

Lubinka

Lubinka

Lubinka

– 3712 –

0+000

0+000

17+138

17+138

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

70

15

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722729

RW20001722748

Złota I

Żyłka

Luchówka

Łowisko

– 3713 –

0+000

0+000

0+330

12+569

x

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

60

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

20

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722736

RW200017227899

RW20001722714

Malinianka

Rudnia

Dopł. spod Chałupek
Dębniańskich

Malinianka

Niedźwiedź

Przyrwa

– 3714 –

0+000

6+239

0+000

13+147

9+646

9+581

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

40

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

50

20

60

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

Poz. 4055

1

x

utrzymanie w
prawidłowym
stanie
technicznym
zbiorników
retencyjnych

3

x

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Zmysłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227469

RW200019227499

Tartakówka

Trzebośnica od
Krzywego do ujścia

Tarlaka

Trzebośnica

– 3715 –

0+000

0+000

16+202

37+024

x

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

100

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

25

x

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

Poz. 4055

3

30

x

utrzymanie w
prawidłowym
stanie
technicznym
zbiorników
retencyjnych

3

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227449

RW200017227349

Trzebośnica do
Krzywego

Złota II

Trzebośnica

Złota

– 3716 –

0+000

0+000

37+024

15+142

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

70

60

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

40

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

Poz. 4055

40

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722729

RW200017227349

Złota I

Złota II

Złota Rzeka

Z-1

– 3717 –

0+000

0+000

18+086

7+195

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

35

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

35

50

Poz. 4055

x

utrzymanie w
prawidłowym
stanie
technicznym
zbiorników
retencyjnych

5

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000172267549

Młynówka

Fabryczny

– 3718 –

0+000

7+419

RW200017226749

Stary Wisłok

Glemieniec

0+000

6+682

RW200016226789

Kosinka

Graniczny

0+000

10+363

RW200012226856

Mleczka do Łopuszki

Husówka

3+051

10+978

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

150

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

14

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

40

Poz. 4055

x

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

5

utrzymanie w
prawidłowym
stanie
technicznym
zbiorników
retencyjnych

5

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

4

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

2

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016226789

RW200016226769

RW200017227449

Kosinka

Sawa

Trzebośnica do
Krzywego

Kosinka

Kraczkowski

Krzywy

– 3719 –

0+000

0+000

0+000

12+721

8+650

7+480

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

100

80

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

40

40

10

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

Poz. 4055

3

x

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

2

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016226869

RW200016226756

RW2000172267549

RW200019226739

Markówka

Mikośka

Młynówka

Wisłok od Zb. Rzeszów
do Starego Wisłoka

Markówka

Mikośka

Młynówka

Pogwizdówk
a

– 3720 –

9+452

0+000

0+000

0+000

17+344

9+321

10+081

5+837

Poz. 4055

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

70

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

10

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

10

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

30

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

45

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

10

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

40

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

50

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

45

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

15

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016226769

RW200016226769

Sawa

Sawa

Pustka

Sawa

– 3721 –

0+000

0+000

2+023

24+361

Poz. 4055

x

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

120

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

40

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227449

RW2000172267729

Trzebośnica do
Krzywego

Żołynianka

Medynka

Żołynianka

– 3722 –

37+024

0+000

40+880

10+790

x

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

50

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

15

7

x

x

utrzymanie w
prawidłowym
stanie
technicznym
zbiorników
retencyjnych

5

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Zmysłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227899

RW200017227899

Rudnia

Rudnia

Jeżówka
(Głęboka)

Rudnia

– 3723 –

11+289

16+172

17+403

22+845

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

40

50

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017226729

RW200017227449

Świerkowiec

Trzebośnica do
Krzywego

Świerkowiec

Trzybnik

– 3724 –

10+345

0+000

19+016

8+404

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

20

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

Poz. 4055

50

20

x

x

konserwacja i
remont odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny

15

x

utrzymanie w
prawidłowym
stanie
technicznym
zbiorników
retencyjnych

4

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017219829

RW200012223572

Łęg do Turka

Kamieniec

Turka

Kamionka
(Kamieniec)

– 3725 –

9+258

0+000

17+059

12+840

x

x

działania
przeciwerozyjne
mające na celu
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolnych

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

20

30

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

Poz. 4055

50

6

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

60

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20006224969

RW20006224581

RW20001622512

Potok Malinowski

Zalesie do granicy
państwa

Żurawica

Malinowski
Potok
(Malinowski)

Zalesie

Żurawianka

– 3726 –

0+000

0+000

0+000

14+750

11+290

9+300

x

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

40

55

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

4

6

7

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

50

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016225329

RW200016225329

RW2000162268849

Rada

Rada

Jodłówka

Rada

Olszyna

Jodłówka

– 3727 –

0+000

0+000

0+000

27+700

15+960

15+800

x

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

35

20

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

6

6

4

x

x

x

remont budowli

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

70

50

60

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

8

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000162268849

RW200017225269

RW200017225269

Jodłówka

Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi

Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi

Wólka
(Świebodna)
(wody
pozostałe)

Kanał
Bucowski od granicy
państwa

Kanał Ulgi

– 3728 –

0+000

0+000

0+000

5+980

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

Poz. 4055

6

12+510

13+400

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

14

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

6

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

4

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017225269

RW200012223558

RW200019225299

RW2000162252329

Kanał Bucowski wraz z
Kanałem Ulgi

Cygański Potok

Wisznia

Kowaliki od granicy
państwa

Krzywula od granicy
państwa

Rzeka
(Cygański)

Wisznia - od
granicy
państwa

Kowaliki od granicy
państwa

– 3729 –

0+000

0+000

0+000

0+000

8+400

10+250

15+020

1+960

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

5

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

20

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

6

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

10

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

5

15

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016225292

RW20001722554

RW200016225529

Potok Nienowicki

Potok Motwica

Łęg Rokietnicki

Nienowicki

Mutwica
(Motwica)

Łęg
Rokietnicki

– 3730 –

0+000

0+000

0+000

6+940

17+840

32+150

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

10

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

30

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

20

20

6

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

10

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2,5

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016225529

RW200016225529

RW20006224989

Łęg Rokietnicki

Łęg Rokietnicki

Bonie

Dopływ w
Rudołowicac
h
(Rudołowski
)

Kanał Ulgi
od Łęgu

Bonie
(Jawor)

– 3731 –

0+000

0+000

0+000

4+600

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

8

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

15

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1+610

10+800

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

65

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

6

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200015223999

RW200015223999

RW2000922499

San od Olszanki do
Wiaru

San od Olszanki do
Wiaru

Wiar od granicy
państwa do ujścia

Kurcianka
(Ostrów)

Dopływ w
Korytnikach
(Korytniki)

Sielec

– 3732 –

0+000

0+000

0+000

4+600

4+900

2+200

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

70

60

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

6

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych
przyległych do
koryta cieku

4

6

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001522379

RW20001522379

San od Tyrawki do
Olszanki

San od Tyrawki do
Olszanki

Czerwony
Potoczek
(Czerwony)

Kreca
(Zalasek)

– 3733 –

0+000

0+000

5+400

5+100

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

15

4

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016225132

RW200012226856

Huczki

Mleczka do Łopuszki

Huczki
(Krównicki)

Mleczka
(Mleczka
Kańczudzka)

– 3734 –

0+000

25+400

10+820

45+356

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

18

80

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
rolnych
przyległych do
koryta cieku,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

Poz. 4055

7

6

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

30

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

10

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226856

RW200012226856

Mleczka do Łopuszki

Mleczka do Łopuszki

Dopływ z
Pasterników
dz. nr ewid.
1732 (wody
pozostałe)

Husówka

– 3735 –

0+000

0+000

2+600

3+051

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

15

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych
przyległych do
koryta cieku,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku,
prawidłowe
działanie sieci
drenarskiej na
terenach
przyległych

5

5

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200019226899

RW200019226899

RW2000162268829

Mleczka od Łopuszki
do ujścia z Mleczką
Wschodnią od
Węgierki

Mleczka od Łopuszki
do ujścia z Mleczką
Wschodnią od
Węgierki

Mleczka Wschodnia do
Węgierki

Mleczka
(Mleczka
Kańczudzka)

Mleczka
Wschodnia
(Mleczka
Zarzecka)

Mleczka
Wschodnia
(Mleczka
Zarzecka)

– 3736 –

0+000

0+000

17+300

25+400

17+300

33+800

x

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

60

25

30

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

6

x

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

20

60

40

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

6

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000162268829

RW200016226869

RW2000162268929

Mleczka Wschodnia do
Węgierki

Markówka

Nowosiółka

Węgierka

Markówka

Nowosiółka

– 3737 –

0+000

0+000

0+000

11+400

9+452

9+863

x

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

8

8

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

5

20

x

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

10

10

10

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

40

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

7

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

RW200016226894

RW200016226898

Mirociński

Strzyganka

Mirociński

Strzyganka

– 3738 –

0+000

0+000

12+740

11+280

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

8

8

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku /
po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

10

21

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

10

10

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017225749

RW200016226888

RW20001722589

Przykopa

Pantalówka

Lubienia

Przykopa

Rączyna
(Pantalówka)

Lubienia
(Lubenia)

– 3739 –

0+000

0+000

0+000

19+500

14+300

20+000

x

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

9

x

20

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

10

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

15

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

5

25

45

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722589

RW200017227129

Lubienia

Lubinka

Zagorelnia
(Pawłowa)

Lubinka

– 3740 –

0+000

9+187

9+200

15+104

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

10

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

6

6

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

15

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722729

RW20001722576

Złota I

Czerniawa

Złota (Złota
Rzeka)

Czerniawa
(Czerniawka)
(wody
pozostałe)

– 3741 –

30+450

0+000

34+811

6+990

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

6

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu lub na terenie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000172256769

RW200019225699

RW200017225678

Bachorka

Lubaczówka od
Łukawca do ujścia

Starycz

Bachorka

Lubaczówka

Starycz dz.
nr ewid. 367
(wody
pozostałe)

– 3742 –

0+000

0+000

0+000

3+190

35+576

13+800

x

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

8

35

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

8

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

15

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

9

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017225689

RW200017225689

RW200017225689

Radawka

Radawka

Radawka

Radawka

Bechy (Pech)

Ruczkałka dz. nr ewid.
1338 obr.
Mołodycz
(wody
pozostałe)

– 3743 –

0+000

0+000

0+000

17+500

9+094

4+770

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

9

9

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
rolnych
przyległych do
koryta cieku

8

8

10

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017225589

RW200017225729

RW200017225729

Wyrwa

Szewnia

Szewnia

Wyrwa
(Olchowiec)

Szewnia
(Szewnia Miłka)

Dopływ spod
Sitnik
(Tywonia)
(wody
pozostałe)

– 3744 –

0+000

0+000

0+000

16+400

21+940

6+475

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

6

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

20

25

3

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

35

20

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

9

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017225574

RW200019225499

RW2000162254529

Starorzecze Szkła

Szkło od granicy
państwa do ujścia

Jaworowski

Szkło (stare
koryto)
(Starorzecze
Szkła)

(Starorzecze
Szkła)

Jaworowski
(Stawisko od granicy
państwa)

– 3745 –

0+000

0+000

0+000

3+000

40+160

6+155

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

17

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

Poz. 4055

6

14

8

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

30

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016225249

RW200012223556

RW20009224571

Młynówka

Laskowska Rzeka

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

Młynówka
(Kołomiejski
)

Laskowska
Rzeka
(Dąbrowa)

Huwniki

– 3746 –

0+000

0+000

0+000

12+200

9+600

3+600

x

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

8

8

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

4

4

4

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód
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10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20009224571

RW20009224571

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa

Dopływ
spod Hip
(Sólca)

Dopływ z
Pacławia
(Nowe Sady)

– 3747 –

0+000

0+000

2+577

4+300

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

9

8

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

4

4

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012223699

RW200012223699

Stupnica

Stupnica

bez nazwy dz. nr ewid.
417 obr.
Stara Bircza
(woda
pozostała)

bez nazwy dz. nr ewid.
264 obr.
Stara Bircza
(woda
pozostała)

– 3748 –

0+000

0+000

0+650

0+530

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych,
polepszenie
warunków spływu
wód

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych,
polepszenie
warunków spływu
wód

5

5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych
przyległych do
koryta cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych
przyległych do
koryta cieku

Poz. 4055

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000922499

RW2000192259

RW200017225729

Wiar od granicy
państwa do ujścia

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka

Szewnia

Dopływ z
Malhowic
(wody
pozostałe)

Kanał PI

Kanał PI

– 3749 –

0+000

0+000

1+570

4+416

1+570

3+530

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

Poz. 4055

15

8

9

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

20

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

6

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000192259

RW200017225729

RW200019225699

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka

Szewnia

Lubaczówka od
Łukawca do ujścia

Kanał PII

Kanał PII

Lubaczówka

– 3750 –

0+000

3+600

35+576

3+600

5+020

49+292

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

12

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

8

5

5

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

20

21

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
zabudowanyc
h i rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200019225659

RW2000172256769

RW20001622566

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Bachorka

Łukawiec

Lubaczówka

Bachorka

Łukawiec

– 3751 –

49+292

3+190

0+000

76+294

14+342

9+796

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku
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4

3

2

x

x

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

2

3

2

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

0,8

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000162256529

RW200019225659

Przerwa

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Przerwa

Sołotwa

– 3752 –

0+000

0+000

18+084

14+850

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

2

2

x

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

1,5

3

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

2

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000162256469

Sołotwa do Glinianki

Sołotwa

– 3753 –

14+850

23+412

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

2,5

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

1,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH180017 w obrębie siedliska
oraz bezpośredniego otoczenia
należy zaniechać prac cieku
Sołotowa 16-21km z wyjątkiem
cięć sanitarnych i usuwania
gatunków obcych ekologicznie;
przy wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt.należy powstrzymać się
od prowadzenia prac w obrębie
siedliska lub prowadzić je z
zachowaniem areału, struktury oraz
składu gatunkowego; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000162256489

RW2000162256469

Świdnica

Sołotwa do Glinianki

Świdnica

Papiernia

– 3754 –

0+000

0+000

15+998

13+183

x

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

3

1,5

x

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

3

2

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

3

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH180017 w obrębie siedliska
oraz bezpośredniego otoczenia
należy zaniechać prac cieku
Świdnica 13-19,5km z wyjątkiem
cięć sanitarnych i usuwania
gatunków obcych ekologicznie;
przy wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt.należy powstrzymać się
od prowadzenia prac w obrębie
siedliska lub prowadzić je z
zachowaniem areału, struktury oraz
składu gatunkowego; przy
wykonywaniu prac
utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000162256469

RW200019225659

RW200016225629

Sołotwa do Glinianki

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Zamiło z Czerteżem

RadrużBaszenka

Ciek A

Zamiła

– 3755 –

0+000

0+000

0+000

4+377

4+456

6+885

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

1,5

x

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

2

1

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

1

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

1

0,8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001922835

RW20001922825

RW200016228232

Tanew od
Łosinieckiego Potoku
do Muchy z Wirową od
Łówczanki do ujścia

Wirowa od Kaflewy do
Łówczanki

Wirowa do Kaflewy

Wirowa

Wirowa

Wirowa

– 3756 –

8+320

12+704

18+500

12+704

18+500

36+902

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

6

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

2

3

30

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

10

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20007228169

RW2000172282749

Tanew do
Łosinieckiego Potoku

Paucza

Krwawica

Paucza

– 3757 –

0+000

0+000

2+716

14+650

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

2

x

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

1

0,5

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

1

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
oraz
Krasnobrodzkie
go Parku
Krajobrazoweg
o, a także Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000172282729

RW2000172282729

RW200017228269

Różaniec

Różaniec

Łówczanka

Różaniec

Lubówka

Łówcza

– 3758 –

0+000

0+000

0+000

14+987

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

1

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

17+910

x

x

6

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

2

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

12+398

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Puszczy
Solskiej, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

1,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017228269

RW200016228249

Łówczanka

Brusienka

Buszcza

Brusienka

– 3759 –

0+000

0+000

17+216

23+185

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

7

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

1,5

2

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

1

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH180017 w obrębie siedliska
oraz bezpośredniego otoczenia
należy zaniechać prac na cieku
Brusienka 16,5-17,5 km oraz 2223,185 km z wyjątkiem cięć
sanitarnych i usuwania gatunków
obcych ekologicznie;należy
powstrzymać się od prowadzenia
prac w obrębie siedliska lub
prowadzić je z zachowaniem
areału, struktury oraz składu
gatunkowego; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016228249

RW200016228232

RW200016228232

Brusienka

Wirowa do Kaflewy

Wirowa do Kaflewy

Niemstówka

Kanał P

Parchówka

– 3760 –

0+000

0+000

0+000

6+355

7+213

9+192

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

3

x

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

1

1

1

x

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

1

1

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

1,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Południoworozt
oczańskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016228232

RW200017225496

RW20001622546

Wirowa do Kaflewy

Potok Laszkowski

Grodzisko

Jasienica

Laszkowski

Grodzisko

– 3761 –

0+000

0+000

0+000

8+599

13+390

11+233

x

działania
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zabudowanych i
rolnych,
polepszenie
warunków spływu
wód

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

2

7

3

x

x

x

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

1

2

1

x

x

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

25

1

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200016225449

RW2000162256529

RW200019225659

Łazanka

Przerwa

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Łazanka

Ciek
Oleszyce
(wody
pozostałe)

Ciek
Młodów
(wody
pozostałe)

– 3762 –

0+000

0+000

0+000

11+652

4+952

3+723

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

1

2

remont budowli,
odtworzenie
parametrów koryta
regulacyjnego,
nadanie drożności
koryta, polepszenie
warunków spływu
wód

Poz. 4055

1

x

remont budowli,
polepszenie
warunków
spływu wód

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

2

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000162254321

RW200019225659

RW200014226499

Dopływ spod Wielkich
Oczu do granicy
państwa

Lubaczówka od granicy
państwa z Sołotwą od
Glinianki do Łukawca

Stobnica od Łądzierza
do ujścia

Ciek Robak
(wody
pozostałe)

Ciek
Zawadówka
(wody
pozostałe)

Stobnica

– 3763 –

0+000

0+000

18+471

Poz. 4055

3+946

3+345

26+904

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

6,00

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziałani
e spiętrzeniom
wód i
występowaniu
lokalnych
podtopień
terenów
zabudowanych i
rolnych
przyległych do
koryta cieku

3

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

5,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
przeciwdziała
nie
występowani
u lokalnych
podtopień na
terenach
rolnych
przyległych
do kryta
cieku

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

2,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200014226499

RW200012226469

Stobnica od Łądzierza
do ujścia

Golcówka

"ciek
pozostały"
dz. o nr ew.
920, 279 m.
Domaradz
gm.
Domaradz,
2606,
2762/2, w
m. Lutcza
gm. Niebylec
- Kobyle

Golcówka

– 3764 –

0+000

0+000

4+666

10+604

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

3,00

5,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

Poz. 4055

3,00

1,00

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

15,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

2,00

2,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122264529

RW20001222644

Rosielna

Stobnica do Łądzierza

Rosielna

Stobnica do
Łądzierza

– 3765 –

0+000

26+904

11+232

46+944

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

6,00

15,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

44,00

100,00

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Łądzierz
(Drożdżalow
ski)

– 3766 –

0+000

8+110

x

Dopływ z
Orzechówki
RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

0+000
(Orzechowsk
i)

7+031

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

2,00

25,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

35,00

3,00

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych

45,00

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222644

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Stobnica do Łądzierza

Pietrykówka
(Sietnica)

"ciek
pozostały"
dz. nr
2477/11,
2477/12,
1773, 1860 w
m. Brzozów
(Fugas )

– 3767 –

0+000

0+000

9+959

3+851

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

5,00

5,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

1,00

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

40,00

1,00

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222644

RW20001222644

Stobnica do Łądzierza

Stobnica do Łądzierza

Leluta

Niebocki
potok
(Grabówka)

– 3768 –

0+000

0+000

7+476

8+935

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

4,00

5,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

2,00

6,00

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

30,00

20,00

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222629

RW20001222629

RW200012226198

Morwawa

Morwawa

Malinówka

Morwawa
(Tabor)

Klimkówka
(Morwawa)

Malinówka
(Jabłonka)

– 3769 –

1+832

0+000

0+000

7+768

0+692

6+885

x

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

10,00

2,00

5,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

2,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

5,00

2,00

10,00

x

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

10,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142263337

RW200012226194

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

Rudzinka

Dopływ w
Haczowie
(Trześniówk
a)

Nowa
Rudzinka

– 3770 –

0+000

1+784

4+800

2+381

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

2,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

2,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

20,00

x

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych

11,00

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226194

RW2000142263337

Rudzinka

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

Hrabeń

Młynówka

– 3771 –

0+000

0+000

4+109

1+847

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolniczych

1,00

1,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

5,00

6,00

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

10,00

10,00

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych

7,00

x

x

utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
obwałowania,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122261929

RW2000122261929

RW2000122261929

Zmienniczka

Zmienniczka

Zmienniczka

Zmienniczka

Marciszewsk
i

Górki

– 3772 –

0+000

0+000

0+000

12+090

3+373

4+533

x

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

8,00

2,00

2,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

15,00

4,00

8,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

150,00

10,00

12,00

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych

70,00

x

x

x

utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
obwałowania,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

3,00

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122261899

RW2000122261899

RW2000122261899

Pielnica

Pielnica

Pielnica

Pielnica

Garłowiec

Kurowy

– 3773 –

0+000

0+000

0+000

29+000

3+065

3+377

x

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolniczych

50,00

1,00

5,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

20,00

8,00

4,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

130,00

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych

100,00

15,00

15,00

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych

10,00

x

utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
obwałowania,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

x

utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
obwałowania,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

3,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122261899

RW2000122261899

RW2000122261899

Pielnica

Pielnica

Pielnica

Głęboki
potok
(Głęboki)

Rów
Garłowiec
dz. nr ew.
1162 w m.
Posada
Jaćmierska

Graniczny
dz. nr ew.
1207, 1 w m.
Zarszyn i dz.
nr ew.
2837/1 w m.
Besko

– 3774 –

0+000

0+000

0+000

5+247

0+500

1+200

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

4,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

5,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

Poz. 4055

15,00

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych

7,00

x

utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
obwałowania,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

13,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122261899

RW2000122261899

RW2000122261899

Pielnica

Pielnica

Pielnica

Zawisłocze
dz. nr ew.
1210 w m.
Posada
Jaćmierska i
dz. nr ew. 27
w m. Zarszyn

Siedliska
(Siedliczka
Płn.)

Siedliszczka
(Siedliczka
Płd.)

– 3775 –

0+000

0+000

0+000

Poz. 4055

1+300

7+247

3+044

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolniczych

3,00

1,00

x

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

x

ochrona
przyległych
terenów
rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

8,00

6,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

50,00

30,00

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7,00

18,00

12,00

x

utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
obwałowania,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

x

utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
obwałowania,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

4,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122261899

RW20001222329

Pielnica

Sanoczek

Smoleń
Wielki

Różowy
(Rossawa)

– 3776 –

0+000

0+000

Poz. 4055

0+400

7+076

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

5,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

15,00

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

40,00

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obwałowania i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
rolniczych

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

7,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

2,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222329

RW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

"ciek
pozostały"
dz. o nr ew.
240 w m.
Jurowce Popiele

"ciek
pozostały"
dz. o nr ew.
13 w m.
Kostarowce Mątwica

– 3777 –

0+000

0+000

2+411

2+821

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

3,00

3,00

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

4,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222329

RW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

"ciek
pozostały"
dz. o nr ew.
138 w m.
Sanoczek

Sołotwina
(Miaszowski
)

– 3778 –

0+000

0+000

3+702

6+802

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

3,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

Poz. 4055

2,00

2,00

x

x

zabezpieczenie
przyległych terenów
zurbanizowanych,
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
urządzeń wodnych

20,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222329

RW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

"ciek
pozostały"
dz. o nr ew.
535, 11/1 w
m. Pobiedno
gm.
Bukowsko

"ciek
pozostały"
dz. o nr ew.
1123 w m.
Bukowsko
gm.
Bukowsko

– 3779 –

0+000

0+000

1+089

1+604

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

2,00

2,00

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012223189

RW200015223319

Płowiecki

San od zb. Myczkowce
do Tyrawki

"ciek
pozostały"
dz. nr ew.
1482,
1562/2,
1130/1,
2182/7,
1130/2,
1130/15,
1130/16,
1130/19,
1130/20,
1130/21 w
m. Sanok Dworzysko

"ciek
pozostały"
dz. o nr ew.
210 w m.
Załuż gm.
Sanok

– 3780 –

0+000

0+000

3+755

1+044

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

1,00

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

Poz. 4055

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

40,00

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

3,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122233299

RW20001422299

Tyrawka

Osława od Rzepedki do
ujścia

"ciek
pozostały"
dz. o nr ew.
1152 w m.
Tyrawa
Wołoska gm.
Tyrawa
Wołoska

"ciek
pozostały"
dz. o nr ew.
2991 w m.
Czaszyn gm.
Zagórz

– 3781 –

0+000

0+000

3+114

1+899

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

4,00

2,00

x

x

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

ochrona
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych
poprzez
zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

1,00

1,00

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
zabezpieczeni
e przyległych
terenów

1,00

1,00

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz na
terenie
Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226332

RW200012218469

RW200012218469

Marcinek

Chlebianka

Chlebianka

wg MPHP
Marcinek
(Marcinek)

wg MPHP
Chlebianka
(Chlebianka)

wg MPHP
Dopływ z
Leśniówki
(Czarne
Błoto)

– 3782 –

0+000

0+000

0+000

10+522

14+396

10+066

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

12,5

12,5

2,5

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

4

4

4

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

300

350

40

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218469

RW200012218469

RW200012218469

RW2000122184589

Chlebianka

Chlebianka

Chlebianka

Bóbrka

wg MPHP
Dopływ z
Nienaszowa,
bez nazwy
(bez nazwy
dz. 266, 533
m. Poraj )
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Dopływ z
Nienaszowa
(bez nazwy
dz. 416, 358
m. Poraj )
(wody
pozostałe)

wg MPHP
bez nazwy
(bez nazwy
dz. 282,
m. Poraj )
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Bóbrka
(Boberka )

– 3783 –

0+000

0+000

0+000

0+000

2+267

1+212

0+695

8+480

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

3,5

2,5

2,5

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

Poz. 4055

2

2

2

4

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

25

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226329

RW200012226329

Lubatówka

Lubatówka

wg MPHP
Lubatówka
(Lubatówka)

wg MPHP
Olszyny
(Badoń)

– 3784 –

0+000

0+000

28+795

8+457

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

77

2,5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

10

8

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

60

60

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

ze względu na obecność obszaru
PLH 180014 na cieku Lubatówka
7-28,795 km działania
utrzymaniowe ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska żwirowe
prowadzić jedynie w przypadku
konieczności zabezpieczenia
terenów zabudowanych, mostów,
dróg, itp., a także sytuacji, gdy
zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne oraz życie i mienie
ludzkie lub w celu likwidacji szkód
powodziowych, z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO; należy
ograniczyć prowadzenie prac
mogących ingerować w koryto
rzeki oraz odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226329

RW200012226329

Lubatówka

Lubatówka

wg MPHP
Iwoniczanka
(Iwoniczanka
)

wg MPHP
bez nazwy
(bez nazwy,
dz. 3261,
m.
Lubatowa)
(wody
pozostałe)

– 3785 –

0+000

0+000

13+918

1+050

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

75

5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

10

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku oraz
należytego stanu
technicznego
obiektów,
działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

160

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226329

RW200012226329

RW200012226329

Lubatówka

Lubatówka

Lubatówka

wg MPHP
bez nazwy
(bez nazwy,
dz.
1827,1828/1,
1828/2 m.
Lubatówka,
dz. 1872/1,
1872/2,
m. Jasionka,
dz. 3869,
m.
Lubatowa)
(wody
pozostałe)

bez nazwy
dz. 6580, m.
Lubatowa
(wody
pozostałe)

wg MPHP
bez nazwy
(bez nazwy
dz. 5370, m.
Lubatowa)
(wody
pozostałe)

– 3786 –

0+000

0+000

0+000

1+780

0+830

0+260

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

1

5

5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

2

2

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

1,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226329

RW20001222629

Lubatówka

Morwawa

wg MPHP
Dopływ spod
Winiarskiej
Góry
(bez nazwy
dz. 1484/2,
m.
Lubatówka)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Morwawa,
Rudawa, bez
nazwy
(Tabor)

– 3787 –

0+000

0+000

0+382

1+832

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

5

75

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

Poz. 4055

2

10

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku oraz
należytego stanu
technicznego
obiektów,
działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

200

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

1,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222629

RW20001222629

Morwawa

Morwawa

wg MPHP
Morwawa,
Rudawa, bez
nazwy
(Tabor)

wg MPHP
Morwawa
(Tabor II
dz. 670, 692,
m. Królik
Polski,
dz.
29,38,66,48
m. Królik
Wołoski)

– 3788 –

7+768

0+000

29+057

2+811

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

75

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

10

6

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku oraz
należytego stanu
technicznego
obiektów,
działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

200

60

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obecność obszaru
PLH180016 prace na cieku
Morwawa 23-24 km należy
przeprowadzać z utrzymaniem
zawartości i ciągłości pasów
roślinności drzewiastej i
krzewiastej; przy wykonywaniu
prac utrzymaniowych należy
uwzględnić przepisy dotyczące
ochrony gatunkowej roślin i
zwierząt Ze względu na obszar
PLH180014 na cieku Morwawa
27,5-28,5 km działania
utrzymaniowe ingerujące w koryto
rzeki i odsypiska żwirowe
prowadzić jedynie w przypadku
konieczności zabezpieczenia
terenów zabudowanych, mostów,
dróg, itp., a także sytuacji, gdy
zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne oraz życie i mienie
ludzkie lub w celu likwidacji szkód
powodziowych, z zachowaniem
uwarunkowań prowadzenia prac
zgodnie z zapisami PZO, należy
ograniczyć prowadzenie prac
mogących ingerować w koryto
rzeki oraz odsypiska żwirowe do
bezpośredniego sąsiedztwa
mostów, dróg i innej infrastruktury
technicznej oraz terenów
zabudowanych, a także sytuacji,
gdy zagrożone jest bezpieczeństwo
powszechne lub konieczna jest
ochrona życia lub mienia;
konieczność uwzględnienia
potrzeby utrzymania naturalnego
charakteru rzeki; należy
powstrzymać się od działań
wpływających w sposób
negatywny na gatunek będący
przedmiotem ochrony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222629

RW20001222629

RW20001222629

Morwawa

Morwawa

Morwawa

wg MPHP
Klimkówka
(Morwawa )

wg MPHP
bez nazwy
(Kompacha
1)

wg MPHP
Średnia,
Dopływ spod
Głębokiego,
bez nazwy
(Raczta)

– 3789 –

0+692

0+000

0+000

14+502

4+383

8+052

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

75

2,5

2,5

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

4

8

8

x

regulowanie stanu
wód oraz przepływu
w ciekach
naturalnych,
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obiektu, ochrona
przed powodzią
terenów
zurbanizowanych i
użytków rolnych
poniżej obiektu

Poz. 4055

30

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

150

70

70

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001222629

RW20001222629

RW200012226194

Morwawa

Morwawa

Rudzinka

wg MPHP
Średnia
(Bartoszów)

wg MPHP
Kościółkowa
Woda
(Kościółkow
a Rzeka
m.
Klimkówka)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Rudzinka,
bez nazwy
(Nowa
Rudzinka)

– 3790 –

0+000

0+000

0+000

3+327

2+050

6+752

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

3,5

4

1

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

Poz. 4055

8

4

8

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
obiektów, ochrona
przed powodzią
przyległych terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

17

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

70

30

100

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku i
zapewnienie
dobrego
stanu
technicznego
wałów
p.pow.,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

1,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122263336

RW2000122263336

RW200012226334

Bierska

Bierska

Bajdowianka

wg MPHP
Bierska
(Bierska)

wg MPHP
bez nazwy
(Czarny
Potok
m. Odrzykoń
)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Bajdowianka
(Młynówka
(Przybówka)
)

– 3791 –

0+000

0+000

0+000

5+089

3+732

6+044

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

9

5

9

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

8

2

10

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

120

20

120

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014226399

RW200012226334

RW200012226334

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

wg MPHP
Nieplanka
(Nieplanka
m.
Przybówka)
(wody
pozostałe)

Bajdowianka

wg MPHP
bez nazwy
(bez nazwy
dz.841/2,
m.
Przybówka,
dz. nr
200,202
m.
Wojaszówka
)
(wody
pozostałe)

Bajdowianka

wg MPHP
bez nazwy
(bez nazwy
dz.845,
m.
Przybówka)
(wody
pozostałe)

– 3792 –

0+000

0+000

0+000

2+117

0+341

0+930

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

7,5

1,5

2,5

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

4

2

2

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122263149

RW2000122263149

RW2000122263149

Ślączka

Ślączka

Ślączka

wg MPHP
Ślączka,
Dopływ z
Korzenicy,
bez nazwy
(Śmierdziącz
ka)

wg MPHP
Dopływ z
Wytrząski,
bez nazwy
(Flusy
(Ślączka))

wg MPHP
Ślączka
(Olszyny
część. cz.
1586 Krosno,
dz. 2652,
2509/1,
2509/2,
m. Korczyna,
dz.617,
m.
Kombornia)
(wody
pozostałe)

– 3793 –

0+000

0+000

0+000

8+587

4+359

5+790

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

12,5

4,5

10

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

8

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

30

8

6

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

25

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200062184729

RW200012226338

RW200012226389

Szebnianka

Merla

Kopytko

wg MPHP
Szebnianka
(Szebnianka)

wg MPHP
Merla
(Rzepniczan
ka)

wg MPHP
Kopytko
(Kopytko
(Wysoka))

– 3794 –

0+000

0+000

12+624

2+522

8+948

24+184

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

3,5

50

50

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

8

4

4

Poz. 4055

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku oraz
należytego stanu
technicznego
obiektów,
działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

200

30

30

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2,5

2,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226489

RW2000142263337

Krościenka

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

wg MPHP
Krościenka
(Krościenka)

wg MPHP
Czarny Potok
(Średni
dz. 143,
m.
Odrzykoń)
(wody
pozostałe)

– 3795 –

2+451

0+000

8+314

3+840

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

50

10

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

4

4

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

30

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

2,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142263337

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

wg MPHP
Małka
(Małka
dz. 1380,
m.
Odrzykoń,
dz. 333, m.
Krosno)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Marzec
(Marzec
m. Krosno)
(wody
pozostałe)

– 3796 –

0+000

0+000

3+540

1+487

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

10

7,5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

4

4

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

1,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142263337

RW2000142263337

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

Wisłok od Zb. Besko
do Czarnego Potoku

wg MPHP
bez nazwy
(Ropa
dz. 60,
m.
Odrzykoń,
dz. 246
m. Potok)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
bez nazwy
(bez nazwy
dz. 5381.
4871,
m.
Krościenko
Wyżne,
dz. 810,
m. Iskrzynia,
Krościenko
Wyżne)
(wody
pozostałe)

– 3797 –

0+000

0+000

3+807

3+125

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

5

6

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

4

4

Poz. 4055

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

1,5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142184599

RW2000142184599

RW2000142184599

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

Jasiołka od Panny do
Chlebianki

wg MPHP
Dopływ z
Frankowej
(bez nazwy,
dz. 607,
m. Zboiska)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
bez nazwy
(bez nazwy
dz. 31,
m. Równe,
dz. 165,
m.Wietrzno)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
bez nazwy
(bez nazwy
dz. 407,
2612,
m. Równe)
(wody
pozostałe)

– 3798 –

0+000

0+000

0+000

1+603

2+315

1+585

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

2,5

7,5

5

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

Poz. 4055

4

4

4

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

15

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Jaśliskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122184549

RW200012226312

RW200014226399

Jasionka

wh MPHP
bez nazwy
(bez nazwy
dz. 1935,
m. Jasionka)
(wody
pozostałe)

Przecznica

wg MPHP
Przecznica
(Przecznica
dz. 3673,
m.
Krościenko
Wyżne, dz.
362/12,737/4
,
m.
Targowiska)
(wody
pozostałe)

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

wg MPHP
bez nazwy
(Kamionka
dz. 794/2,
m. Łączki
Jagiellońskie
)
(wody
pozostałe)

– 3799 –

0+000

0+000

0+000

1+140

6+450

2+000

x

x

x

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

utrzmanie w
należytym stanie
koryta cieku,
działnie
przecierozyjne dla
zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
użytkowanych
rolniczo

5

10

10

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiedniego
zwierciadła wód
gruntowych

4

4

4

Poz. 4055

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów, utrzmanie
w należytym
stanie koryta
cieku, działnie
przecierozyjne
dla
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
hi
użytkowanych
rolniczo

20

20

20

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

1

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryta
cieku,
utrzymanie
odpowiednie
go
zwierciadła
wód
gruntowych

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218292

RW200012218292

RW200012218469

Młynówka

Młynówka

Chlebianka

wg MPHP Młynówka

wg MPHP
"bez nazwy"(
dz. 321 m.
Bączal
Dolny)
(wody
pozostałe)

wg MPHP
Chlebianka

– 3800 –

0+000

0+000

14+396

11+396

2+304

20+398

x

x

x

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne ,utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne ,utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

Usuwanie skutków
erozji dennej i
brzegowej
stanowiącej
zagrożenie dla
życia i mienia,
ochrona terenów
przyległych do
koryta

30

10

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

4

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

30

10

10

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

30

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

3

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122182899

RW2000122182899

RW2000122182899

Olszynka

Olszynka

Olszynka

wg MPHP
Olszynka

wg MPHP
Czermianka

wg MPHP
Jabłonka(wo
dy pozostałe,
dz. nr 489 m.
Jabłonica)

– 3801 –

0+000

0+000

0+000

11+406

2+253

2+960

x

x

x

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne ,utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne ,utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne ,utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

40

5

22

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

11

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

20

3

5

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

22

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122182899

RW200014218299

RW200062184729

Olszynka

Ropa od Sitniczanki do
ujścia

Szebnianka

wg MPHP
"Dopływ
z Lisowa"
dz. 334 m.
Siepietnica,L
isów

wg MPHP
Kunowski

wg MPHP
Szebnianka

– 3802 –

0+000

0+000

2+522

3+500

2+728

6+477

x

x

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne ,utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne ,utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

5

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

Poz. 4055

2

20

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

4

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym
staniekoryt
cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

23

20

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

3

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122182949

RW2000122182943

RW2000122182949

Bednarka od dopł. z
Pogorzyny do ujścia

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

Bednarka od dopł. z
Pogorzyny do ujścia

/wg MPHP
"Dopływ
spod
Bednarskich"
/
Dębinka

wg MPHP
Dąbrówka
/ciek
"pozostały
dz. nr 1263
w m.
Duląbka/

wg
MPHP"Dopł
yw spod
Łysej Góry" ,
dz. nr ewid.
88 w m.
Pagórek,

– 3803 –

0+000

0+000

0+0000

3+741

2+000

1+320

x

x

x

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

20

7

6

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

2

2

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

4

2

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122182943

RW2000122182943

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

Bednarka do dopł. z
Pogorzyny (bez dopł. z
Pogorzyny)

/wg MPHP
"Dopływ
spod Góry
Cieklinka
/dz. nr 37
w m. Dzielec
, Cieklin/
Pałuszka

wg
MPHPRacios
zka
/"pozostałe"
dz. nr 8084
w m.
Osobnica/

– 3804 –

0+000

0+000

4+060

4+360

x

x

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

7

7

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

1

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

5

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- zapewnienie
swobodnego
spływu wód
i lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego lub na
terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142181959

RW2000122181929

RW2000122181729

Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

Promnica

Szczawa

/ wg MPHP
Wólka/
Grobla

/wg MPHP
"Dopływ
spod
Okrajek",
potoki
"pozostałe/
dz. nr 1087,
1086 w m.
Świerchowa
Dunajczyk

/wg MPHP
Glinczany
Potok/
Tyśmionki

– 3805 –

0+000

0+000

0+000

7+904

3+070

6+986

x

x

x

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

7

3

20

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

1

2

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

30

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

3

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218189

RW200012218189

Kłopotnica

Kłopotnica

/wg MPHP
Pachniączka
Pielgrzymski

wg MPHP
Dobryński

– 3806 –

0+000

0+000

4+998

4+664

x

x

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

5

15

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

40

3

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego oraz
na terenie
Południowomałopolskieg
o Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200015218719

RW200015218719

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

Wisłoka od Ropy do
Pot. Chotowskiego

/wg MPHP
Dopływ z
Brzysk
"pozostałe",
dz. 434 w m.
Brzyska/
Brzyska

/wg MPHP
Bieździada
"pozostałe"
dz. nr 837,
459, 84 w m.
Beździedza,
292 w m.
Bieździadka /
Sowinka

– 3807 –

0+000

0+000

5+000

6+200

x

x

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

20

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

1

Poz. 4055

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226349

RW200012226349

RW200012226492

Lublica

Lublica

Bonarówka

/wg MPHP
Lublica/
Sowina

wg MPHP
Kukułkowy
Potok
"pozostałe"
dz. nr 140
/m.
Sieklówka/

wg MPHP
Bonarówka

– 3808 –

0+000

0+000

0+000

12+491

2+700

8+073

x

x

x

działenie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

30

3

20

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

100

1

20

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

1

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200015226559

RW200015226559

RW200015226559

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

Wisłok od Stobnicy do
zb.Rzeszów

wg MPHP
Czudec

wg MPHP"
Dopływ w
Rzekach",
/"pozostałe"u
l.
Strumykowa
dz. nr 996 w
m. Czudec/

wg MPHP
"Skrzynowsk
i"
/"pozostałe"
dz. nr 603 w
m. Nowa
Wieś
Czudecka

– 3809 –

0+000

0+000

0+000

6+614

6+200

3+000

x

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

10

4

20

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

1

1

Poz. 4055

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200014226399

RW200014226399

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

wg MPHP
Nieplanka
/"pozostałe"
dz. 737/22 /

wg MPHP
Baranówek
/"pozostałe"
dz. nr 1 m.
Frysztak/

– 3810 –

0+000

0+000

4+200

4+023

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

3

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

Poz. 4055

2

1

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

2

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200014226399

RW200014226399

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

/wg MPHP
"Dopływ z
Zagórza"pozostałe"
dz. 299/1 w
m. Frysztak/
Kobyle

/wg MPHP
Łętowska
Rzeka
"pozostałe"
dz. 1318,
187/1, 187/2
w m.
Strzyżów ,
Łętownia/
Łętownia

– 3811 –

0+000

0+000

3+800

5+300

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

10

10

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

1

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

5

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226352

RW200012218549

RW200012226549

Glinik

Gogołówka

Gwoźnica

wg MPHP
Glinik

wg MPHP
Gogołówka

wg MPHP
Gwoźnica

– 3812 –

0+000

8+723

0+000

8+231

13+391

25+389

x

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

20

25

70

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

Poz. 4055

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

7

1

2

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne - utrzmanie
w należytym stanie
technicznym koryt
cieków naturalnych

3

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226549

RW200012226549

RW200012226549

Gwoźnica

Gwoźnica

Gwoźnica

wg MPHP
Gwoździank
a /dz. nr 50 w
m. Niebylec,
324 w m.
Gwoździank
a

wg MPHP
Blizianka
/"pozostałe"
dz. nr80,
566 wm.
Blizianka /

Jawornik
/wg MPHP
Jawornicki
Potok"pozost
ałe" dz. nr
324,2924 w
m. Niebylec,
1423/2 w m.
Jawornik
Niebylecki/

– 3813 –

0+000

0+000

0+000

5+390

3+240

4+500

x

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

5

10

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

2

1

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226389

RW200012226389

RW200012226489

Kopytko

Kopytko

Krościenka

wg MPHP
Kopytko

– 3814 –

0+000

12+624

/wg
MPHPRuska
Rzeka Ruska
Rzeka
"pozostałe"/

wg MPHP
Krościenka

x

x

0+000

2+451

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

10

70

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

1

1

Poz. 4055

x

x

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

3

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226529

RW200014226399

Pstrągówka II

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

/wg MPHP
Pstrągówka/
Pstrągowa

wg MPHP
Pstrągówka

– 3815 –

0+000

0+000

11+503

7+531

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

30

15

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

1

1

Poz. 4055

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

2

3

x

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200014226399

RW200014226399

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

wg MPHP
"bez nazwy"
/"pozostałe"
dz. nr 950 w
m. Wiśniowa
/

wg MPHP
Kozłówek
/"pozostałe"
dz. nr 375 w
m.
Kozłówek/

– 3816 –

0+000

0+000

2+700

3+050

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

6

3

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

Poz. 4055

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

2

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200014226399

RW200014226399

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

/wg MPHP
"Kamienny
Potok""pozo
stałe" dz. nr
671 w m.
Markuszowa/
"bez nazwy"

/ wg MPHP
"Dopływ z
Niewodnej"
"pozostałe" ,
dz. nr 660,
577, 251,184
m.Kalembina
, 1138/1,
1138/2 w m.
Niewodna
"bez nazwy"

– 3817 –

0+000

0+000

2+920

7+360

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

10

10

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

Poz. 4055

1

1

x

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszkowskiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122263949

RW2000122263949

RW2000122263949

Różanka

Różanka

Różanka

wg MPHP
Różanka

wg MPHP
"Zawadka"/
"pozostałe"
dz. nr 63/2 w
m. Zawadka

"bez nazwy"
/ wg MPHP
Trapówka
Trapska
Rzeka)"pozo
stałe" dz. nr
28 w m.
Tropie

– 3818 –

0+000

0+000

0+000

13+374

3+600

3+650

x

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

8

7

4

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

5

4

4

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

5

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226356

RW200012226356

Stępinka

Stępinka

wg MPHP
Stępinka

wg MPHP
Chytrówka
/"pozostałe",
dz. nr 806 w
m. Stępina/

– 3819 –

0+000

0+000

13+398

4+030

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

20

4

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

2

2

Poz. 4055

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

70

x

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012218852

RW200014226499

Brzeźnica od źródeł do
Dopł. z Łączek
Kucharskich

Stobnica od Łądzierza
do ujścia

/wg MPHP
Iwierna
"pozostałe"
dz. nr 239 w
m.
Jaszczurowa/
"bez nazwy"

wg MPHP
Stobnica

– 3820 –

0+000

0+000

3+300

18+471

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

5

20

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

Poz. 4055

2

5

x

x

ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych, art. 26
pkt 1 ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i lodó ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

70

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

10

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Strzyżowskiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
CzarnorzeckoStrzyżowskiego
Parku
Krajobrazoweg
o, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie HyżnieńskoGwoźnickiego oraz
Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226478

RW20001222636

RW20001222636

Gąsiorówka

Szufnarówka

Szufnarówka

wg MPHP
Gąsiorowski
Potok/"pozos
tałe" dz. nr
ewid. 3187 w
m. Lutcza /

wg MPHP
Szufnarówka

wg MPHP
"bez nazwy"
dz. nr 1974
w m.
Szufnarowa

– 3821 –

0+000

0+000

0+000

7+000

9+681

2+450

x

x

x

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

działanie
przeciwerozyjne,
ochrona przed
powodzią terenów
zurbanizowanych i
rolniczych , art..
26 pkt 1 ustawy
Prawo wodne - ,
utrzmanie w
należytym stanie
koryt cieków
naturalnych

3

20

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych,
art. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne zapewnienie
swobodnego
spływu wód i
lodów,
utrzmanie w
należytym
stanie koryt
cieków
naturalnych

Poz. 4055

5

3

1

x

ochrona przed
powodzią
terenów
zurbanizowanyc
h i rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy Prawo
wodne utrzmanie w
należytym stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

5

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

x

ochrona
przed
powodzią
terenów
zurbanizowan
ych i
rolniczych ,
art.. 26 pkt 1
ustawy
Prawo wodne
- utrzmanie w
należytym
stanie
technicznym
koryt cieków
naturalnych

1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227899

RW200017227899

RW200017227899

Rudnia

Rudnia

Rudnia

mphp Rudnia
Rudnia

mphp Głęboka
Jeżówka
(Głęboka)

mphp Kubalówka
Kowale

– 3822 –

0+000

0+000

0+000

16+172

11+289

7+784

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych

80

90

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
poprzez
zapewnienie
działania sieci
drenarskiej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
poprzez
zapewnienie
działania sieci
drenarskiej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
poprzez
zapewnienie
działania sieci
drenarskiej

50

60

38

x

x

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

10

50

50

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

5

x

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227899

RW200017227899

RW200017227899

Rudnia

Rudnia

Rudnia

mphp - brak
nazwy
Doprowadzal
nik Nr 3

mphp - Dopł.
s Łętowni
Groble
(Kanał A)

mphp - brak
nazwy
Doprowadzal
nik Nr 2

– 3823 –

0+000

0+000

0+000

1+745

3+638

2+911

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

9

18

15

x

x

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

25

45

25

x

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227899

RW200017227899

RW200017227899

Rudnia

Rudnia

Rudnia

mphp - brak
nazwy
Doprowadzal
nik Nr 4

mphp Dopływ spod
Jaty
Okolisko

mphp - brak
nzwy
Doprowadzal
nik Nr 1

– 3824 –

0+000

0+000

0+000

2+547

8+244

6+452

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

13

42

33

x

x

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

25

40

50

x

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017227899

RW200017227899

RW200017227899

Rudnia

Rudnia

Rudnia

mphp - brak
nazwy
Doprowadzal
nik Ruda

mphp - Ruda
Niedźwiedź

mphp Kanał
Narciański
Jesionna
(wody
pozostałe)

– 3825 –

0+000

0+000

0+000

2+291

6+211

4+830

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

12

31

25

x

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

30

40

x

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

RW20001722929

RW20001722912

RW20001722912

Barcówka

Barcówka

Stróżanka

Stróżanka

mphp Barcówka
Barcówka

mphp - brak
nazwy
kanał Stary
Kanał

mphp Stróżanka
Sróżanka

mphp - brak
nazwy Małki
(wody
pozostałe)

0+000

0+000

0+000

0+000

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

4+055

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

15+788

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

RW20001722929

– 3826 –

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
/ po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

79

3+450

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej
(49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
/ po osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

18

29+043

100

21

Poz. 4055

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

75

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

4

40

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

3

40

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

2

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017219898

RW200017219889

RW2000172312

RW20001723154

Sanna

Osa

Rzeka Strachocka

Dopł. z Chwałowic

mphp Sanna
Sanna 2

mphp - Osa
Osa

mphp Strachocka
Strachodzka

mphp Dopływ z
Chwałowic
Kanał A

– 3827 –

4+702

0+000

0+000

0+000

10+080

11+082

15+164

10+628

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

24

56

76

54

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

30

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym,
ochrona i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych przed
powodzią

2

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

5

60

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym,
ochrona i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych przed
powodzią

50

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

6

60

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

120

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

10

60

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000192329

RW2000623249

RW2000172276

Sanna od Stanianki do
ujścia

Karasiówka

Kłysz

mphp- Sanna
Sanna

mphp Karasiówka
Karasiówka

mphp - Kłysz
Kłyż

– 3828 –

13+880

10+000

0+000

Poz. 4055

42+544

25+200

4+007

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

16

27

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

35

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

5

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

10

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

4

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

25

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722754

RW20002122779

RW200017229169

RW200017229329

RW200017229329

Kanał S-2

San od Złotej do Rudni

Chodcza

mphp Kanał S2
Rzeka S2

mphp Dopływ spod
Kamionk
Średniej
Kanał P III

mphp Chodcza
Chodźca

– 3829 –

0+000

0+000

0+000

6+389

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

32

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

30

4+840

10+549

Pyszenka

mphp Pyszenka
Pyszanka

0+000

12+292

Pyszenka

mphp Zgoda
Zdoga
(wody
pozostałe)

0+000

4+016

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolniczych

20

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

40

62

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

40

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

2

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

60

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722889

RW20001722892

RW200017228769

Kurzynka

Dopł. spod Dyjaków

Borowina

mphp Kurzynka
Kurzynka

mphp Dopływ spod
Dyjaków
Ruda
Tanewska

mphp Borowina
Borowina

– 3830 –

0+000

0+000

0+000

17+455

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolniczych

80

8+692

7+862

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

100

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
poprzez
zapewnienie
działania sieci
drenarskiej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

83

31

7

Poz. 4055

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

75

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

26

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

16

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

10

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

3

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

8

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017228769

RW200019229499

RW200017229489

Borowina

Bukowa od Rakowej
do ujścia

Gilówka

mphp Brzezina
Brzezina

mphp Bukowa
Bukowa

mphp Gilówka
Gilówka

– 3831 –

0+000

0+000

0+000

7+062

17+554

21+858

x

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

500

90

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
poprzez
zapewnienie
działania sieci
drenarskiej

21

20

109

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

20

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

40

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

60

x

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

20

zapewnienie
możliwości
spływu wód

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017229489

RW200017229489

RW20001722969

Gilówka

Gilówka

Łukawica

mphp Strumień
Strumień

mphp Dopływ spod
Mul
kanał
Szyperki

mphp Łukawica
Łukawica

– 3832 –

0+000

0+000

0+000

7+358

6+045

18+677

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
poprzez
zapewnienie
działania sieci
drenarskiej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
poprzez
zapewnienie
działania sieci
drenarskiej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

37

31

10

Poz. 4055

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

25

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

25

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

5

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

3

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

2

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722969

RW20001722989

RW20001722989

Łukawica

Jodłówka

Jodłówka

mphp Dębowiec
Dębowiec

mphp Jodłówka
Jodłówka

mphp Złodziejka
Złodziejka

– 3833 –

0+000

0+000

0+000

10+857

3+969

12+795

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

Poz. 4055

10

19

27

x

x

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

14

15

x

utrzymanie w
należytym stanie
technicznym,
ochrona i
zabezpieczenie
przyległych
terenów
zurbanizowanyc
h i rolnych przed
powodzią

26

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

8

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

4

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722794

RW200017219869

Potok Strug

Branna

RW200017219852

Grochalka

RW20001922869

Łada od Osy do ujścia
z Czarną Ładą od
Braszczki

mphp - Potok
Strug Struga

mphp Dopływ z
Korabiny
Łęgowisko

mphp Grochalka
Filipka

mphp - Łada
Łada

– 3834 –

0+000

0+000

0+000

0+000

3+344

x

7+570

x

3+785

4+841

x

działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów rolniczych

150

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
poprzez
zapewnienie
działania sieci
drenarskiej

15

38

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej
poprzez
zapewnienie
działania sieci
drenarskiej

19

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

15

x

x

x

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

bieżące utrzymanie
w należytym stanie
technicznym
odcinka
ubezpieczonego
opaską z faszyny,
zmiwelowanie
kosztów remontu

Poz. 4055

15

40

22

x

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

10

x

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

zapewnienie
możliwości
spływu wód

1

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001722792

RW200017219299

RW200017219299

Dopł. spod Bielin

Babulówka

Babulówka

mphp Dopływ spod
Bielin
Jaruga
(wody
pozostałe)

Babulówka

Dymitrowsk
oMłodochows
ki
(Kanał
Młodochows
ki)

– 3835 –

0+000

9+417

2+190

Poz. 4055

5+143

33+144

15+145

x

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

66

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

145

91

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

12

x

zapewnienie
możliwości
spływu wód

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

2

6

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017219299

Babulówka

Złoty Potok

– 3836 –

0+000

6+863

x

Potok Rów
RW200017219299

Babulówka

0+000
(Potok)

14+586

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

48

117

x

x

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

2

x

Zabezpieczen
ie
przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017219299

RW200017219299

RW2000262191149

Babulówka

Babulówka

Kanał Chorzelowski

Potok Rów
(Potok)

JaślańskoChorzelowsk
i
(Kanał
Jaślańsko
Chorzelowsk
i)

Chorzelowsk
i
(Kanał
Chorzelowsk
i)

– 3837 –

15+226

0+000

0+000

16+947

x

8+539

21+122

x

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

52

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

6

68

123

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

1

x

Zabezpieczen
ie
przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

4

x

Zabezpieczen
ie
przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001921895

RW200017218949

Wisłoka od Rzeki do
Pot. Kiełkowskiego

Kanał Białoborski

Rzochowski
Główny
(Dopływ z
Rzochowa)

Ruda

– 3838 –

0+000

0+000

4+380

9+074

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

35

58

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017218949

RW200017218949

Kanał Białoborski

Kanał Białoborski

Blizna
(Kanał
Białoborski)

Grądzki
(Kanał
Grądzki)

– 3839 –

0+000

0+000

6+370

4+840

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

Poz. 4055

45

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

19

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017218929

RW200017218929

Tuszymka

Tuszymka

Tuszymka
Duża
(Tuszymka)

Tuszymka
Duża
(Tuszymka)

– 3840 –

0+000

32+435

3+147

36+499

x

x

Poz. 4055

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

33

x

Zabezpieczen
ie
przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000172189899

RW2000172189899

RW2000172189899

Stary Breń

Stary Breń

Stary Breń

Stary Breń
(Breń)

Łukawiec

Stara Wiśnia
(Wiśnia)

– 3841 –

0+000

0+000

0+000

26+768

13+315

14+345

x

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

26

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

155

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

Poz. 4055

69

x

Zabezpieczen
ie
przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

10

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

107

93

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zabezpieczen
ie
przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000172189899

RW2000172189899

RW200017218969

Stary Breń

Stary Breń

Potok Kiełkowski

Kawęczyńsk
oWampierzow
ski (Kanał
Kawęczyńsk
oWampierzow
ski)

Brnik

Kiełkowski
(potok
Kiełkowski)

– 3842 –

0+000

0+000

0+000

6+357

12+591

13+555

x

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

26

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

51

86

36

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczen
ie
przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

5

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Nowy Breń
(Breń)

– 3843 –

0+000

1+403

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

4

x

RW200019217499

RW200017217469

RW200017217469

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

Nowy Breń
(Breń)

Zgórsko
(Zgórska
Rzeka)

Wadowicki
(Kanał
Wadowicki)

2+707

0+000

0+000

11+607

26+458

3+947

x

x

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

40

40

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

Poz. 4055

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

56,1

40

144

105

x

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

22,3

2,1

x

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017217469

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

Jamnica

Kanał A
(Bez Nazwy)

– 3844 –

0+000

0+000

20+992

1+734

x

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

20

6

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

103

13

x

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

zapawnienia
odpływu wody z
terenu zawala

Poz. 4055

11

85

x

Zabezpieczen
ie
przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017217469

RW200017217469

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

Kanał A-1
(Bez Nazwy)

J-4
(Dopływ
spod Pnia)

Partyński
(Potok
Partyński)

– 3845 –

0+000

0+000

0+000

0+640

6+623

7+990

x

x

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

10

21

2,5

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

5

53

64

Poz. 4055

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

x

Zabezpieczen
ie
przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017217469

RW200017217469

RW200017217449

Zgórska Rzeka

Zgórska Rzeka

Upust

Dąbrówka
(Zgórska
Rzeka)

Śnieżka
(Słomka)

Upust

– 3846 –

0+000

0+000

0+000

6+269

3+598

1+122

x

x

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

2,5

4

2,5

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

Poz. 4055

10

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

29

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Przecławskiego
oraz JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

9

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Ochrona
przyległych terenów
rolniczych i
zurbanizowanych
przed powodzią

3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017217449

RW200017217449

RW20002621748

RW200017219852

Upust

Upust

Rybnica

Grochalka

Łoś

Dęba
(Dęba i
Dopływ w
Dąbowcu)

Rybnica
Stara
(Rybnica)

Filipka
(Grochalka)

– 3847 –

1+590

5+930

0+000

0+000

3+013

14+583

5+234

4+843

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

4

10,5

6,5

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

Poz. 4055

11

69

42

24

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

60

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

47

1

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie JastrzębskoŻdżarskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

2

x

Zapewnienie
swobodnego
spływu wód,
Utrzymanie
w należytym
stanie
technicznym
koryta cieku.

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017219829

RW2000172198549

PLRW2000172198432

RW200017219848

Łęg do Turka

Murynia

Przyrwa do Dąbrówki

Olszówka

Turka

Murynia

Przyrwa Nil
(Przyrwa)

Olszówka

– 3848 –

0+000

0+000

0+000

0+000

9+241

15+351

34+671

8+257

x

Działanie
przeciwerozyjne
dla zabezpieczenia
przyległych
terenów
zurbanizowanych i
rolniczych

23

x

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

Poz. 4055

64

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

517

x

zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta cieku

7

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

60

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

55

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

26

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

60

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

47

x

zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta cieku

x

zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta cieku

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122182899

RW2000172198432

RW200017219844

RW2000172198432

Olszynka

Przywra do Dąbrówki

Dopływ spod
Hadykówki

Przywra do Dąbrówki

Olszynka
(Olszowiec)

Górnianka

Konotopa

Świerczówka

– 3849 –

0+000

0+000

0+000

0+000

8+979

6+967

10+197

12+795

x

x

x

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

53

47

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

60

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

611

x

2

40

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

80

54

100

x

zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta cieku

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

94

517

x

x

zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta cieku

zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta cieku

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

8

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017219669

RW200017219634

RW200017219898

RW2000172198949

Przywra do Dąbrówki

Dąbrówka

Dęba

Trześniówka do
Karolówki

Smarkata

Sanna

mphp Sanna
Sanna 2

Strug

mphp - Strug
Strug

0+000

11+556

4+604

0+000

0+000

6+071

19+667

4+702

11+390

x

x

działanie
przeciwerozyjne

43

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

65

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

15

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

7

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

17+293

działanie
przeciwerozyjne

x

utrzymywanie
odpowiedniego
poziomu wód
gruntowych dla
produkcji rolnej

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (43% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

RW2000172198432

Trześniówka
Kolbuszowsk
a
(Trześniówk
a)

– 3850 –

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

40

x

utrzymanie
budowli w
dobrym stanie
technicznym

235

x

zabezpieczeni
e przyległych
terenów
zurbanizowan
ych,
zapewenienie
swobodnego
spływu wód,
utrzymanie w
należytym
stanie
technicznym
koryta cieku

4

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

102

36

86

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
lub na terenie
SokołowskoWilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

Utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym,
przepompownia
Gorzyce zapewnienie
odpływu wody z
terenu zawala

315

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

3

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

2

Strug

0+000

10+749

Strug

mphp - bez
nazwy
StrugOrlisko

Miętus

mphp Miętus
Miętus

Żupawka

mphp Kanał
ŻupawkaMiętus
ŻupawkaMiętus

Żupawka

mphpCzarny
Kanał
Klonów

Kanał Łęg-Klewiec

mphp Kanał ŁęgKlewiec
Doprowadzal
nik ŁęgKlewiec

RW200017219689

Żupawka

mphp Żupawka
Żupawka

0+000

17+800

RW200017219689

Żupawka

mphp - Strug
Kanał "P"

0+000

3+233

RW2000172198949

RW2000172198769

RW200017219689

RW200017219689

RW200017219874

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

x

działanie
przeciwerozyjne

10

1+739

9+061

4+750

3+342

7+670

x

działanie
przeciwerozyjne

x

działanie
przeciwerozyjne

15

15

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (43% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

RW2000172198949

mphp Orlisko
Orlisko

– 3851 –

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu
wartości granicznej (43% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zapewnienie
swobodnego
spływu wód / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

81

14

68

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

x

przepompownia
Zabrnie zapewnienie
odpływu wody z
terenu zawala

Poz. 4055

15

300

36

26

58

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

49

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

27

78,6

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

3

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

4

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

5

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

3

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

4

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

4

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3852 –

Dąbrówka

mphp Graniczny I
Graniczny I

Mokrzyszówka

mphp Mokrzyszów
ka
Mokrzyszów
ka

Dąbrówka

(wg. mphp Dąbrówka)
Dąbrówka

Dąbrówka

(wg. mphp Stawidza)
Stawidza

Dąbrówka

mphp Żupawka
Dąbrówka
ŻupawkaDąbrówka

Dąbrówka

mphp Klewiec
Klewiec

Dąbrówka

mphp Graniczny II
Graniczny II

RW200017219669

Dąbrówka

mphp - Dęba,
Bystrzyk
Dęba

0+000

RW200017219669

Dąbrówka

mphp - Dęba
Bystrzyk

0+000

RW200017219669

RW2000172196729

RW200017219669

RW200017219669

RW200017219669

RW200017219669

RW200017219669

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

3+325

13+596

12+000

x

działanie
przeciwerozyjne

250

8+721

7+481

x

działanie
przeciwerozyjne

12

5+282

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

87

42

x

działanie
przeciwerozyjne

11+556

x

działanie
przeciwerozyjne

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

5+597

x

działanie
przeciwerozyjne

3

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

2+731

6

Poz. 4055

25

102

90

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

50

29

x

Utrzymanie w
dobrym stanie
technicznym

x

ubezpieczenie
skarp 700mb

450

400

66

57

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

45

40

21

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

15

x

ubezpieczenie
skarp 2000mb

100

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

2

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

3

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

2

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

5

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

6

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

1,5

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

3

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017219634

RW200017219299

RW20001221485749

Trześniówka do
Karolówki

Babulówka

Siedliszczanka

mphp Smarkata
Smarkata

mphp Babulówka
Babulówka

mphp Siedleszczan
ka
Siedleszczan
ka

– 3853 –

0+000

0+000

0+000

4+604

9+417

1+450

x

x

działanie
przeciwerozyjne

działanie
przeciwerozyjne

6

10

x

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

36

71

11

x

x

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Przepompownia
Siedleszczany zapewnienie
odpływu wody z
terenu zawala

Poz. 4055

5

54

75

x

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

2

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Pasma
Brzanki, należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200017219299

PLRW20001222452

Babulówka

Wiar do Sopotnika

mphp Kanał
Młodochows
ki
Dymitrowsk
oMłodochows
ki

Kamienny

– 3854 –

0+000

0+000

2+190

1+000

x

działanie
przeciwerozyjne

5

x

x

zapewnienie
swobodnego
spływu wód

ochrona
terenów
przyległych do
koryta

17

12

x

utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
budowli

Poz. 4055

6

x

zmniejszenie
ryzyka
zalania
terenów
przyległych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

2

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Gór Słonnych
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

W przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie PrzemyskoDynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW20001922869

PLRW2000623269

Łada od Osy do ujścia
z Czarną Ładą od
Braszczki

Tuczyn

BIAŁA
ŁADA

Tuczyn

– 3855 –

0+000

0+000

11+750

23+564

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z wód,
w tym
utrzymywania
zwierciadła wody
na poziomie
umożliwiającycm
funkcjonowanie
urządzeń wodnych,
obiektów
mostowych,rurocią
gów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacyjnc
yh oraz innych
urządzeń,
zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej ;
efekt
przeciwpowodziow
y- zapewnienie
ochrony przed
powodzią, spływu
lodu oraz
przeciwdziałania
powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk lodowych,

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

161,5

x

efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych
urządzeń, efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (70% dł. cieków
objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

366,4

Poz. 4055

x

efekt rolnicze zapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

0,9

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

109,3

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

PLRW2000623269

Tuczyn

Tuczyn

Partyzant

Ciek spod
Suchodół

0+000

0+000

2+500

2+000

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (70% dł.
cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)

PLRW2000623269

– 3856 –

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (70% dł. cieków objętych
oddziaływaniem w ramach JCW)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych / po
osiągnięciu
wartości
granicznej
udziału % dł.
cieków objętych
działaniem,
konieczne
wprowadzenie
działań
minimalizującyc
h ***

Poz. 4055

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000623229

PLRW2000192329

Sanna od źródeł do
Stanianki

Sanna od Stanianki do
ujścia

Stanianka

Sanna

– 3857 –

0+000

0+000

7+700

13+880

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

x

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

Poz. 4055

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

x

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Roztoczańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

Ze względu na obszar PLH 060045
na rzece Sanna 0-6km realizacja
działań utrzymaniowych
polegających na wycinaniu drzew i
krzewów możliwa pod warunkiem
pozostawienia do 20%
powierzchni danego płatu, pod
warunkiem usunięcia biomasy
poza obręb płatu siedliska;
realizacja działań utrzymaniowych
polegających na wycinaniu drzew
możliwa pod warunkiem
pozostawienia martwego drewna
oraz pozostawienia drzew
starszych niż 100 lat, z
wyłączeniem sytuacji klęskowych,
np. wiatrowałów, śniegołomów,
pożaru oraz gradacji szkodników
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PLRW2000623229

PLRW2000623249

PLRW2000623249

Sanna od źródeł do
Stanianki

Karasiówka

Karasiówka

Sanna

Karasiówka

Jędrzejówka

– 3858 –

39+050

0+000
22+000

0+000

57+750

10+000
33+100

8+200

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód
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x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Roztoczańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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RW2000172286169

PLRW2000623229

PLRW2000192329

Łada do Osy

Sanna od źródeł do
Stanianki

Sanna od Stanianki do
ujścia

OSA

Sanna

Lucianka

– 3859 –

0+000

39+050

0+000

6+900

57+750

0+860

x

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

x

x
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efekt rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywania
zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiającyc
m
funkcjonowanie
urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,ruro
ciągów, linii
energetycznych,
linii
telekomunikacy
jncyh oraz
innych urządzeń

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
ochrony przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziałani
a powstawaniu
niekorzystnych
zjawisk
lodowych

x

x

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

x

efekt
przeciwpowodzi
owyzapewnienie
działania
budowli - ich
stanu
technicznego i
funkcjonalnego
w celu
prawidłowego
ich
wykorzystania
do kształtowania
przepływu wody

x

x

efekt
rolniczyzapewnienie
warunków
korzystania z
wód, w tym
utrzymywani
a zwierciadła
wody na
poziomie
umożliwiając
ycm
funkcjonowa
nie urządzeń
wodnych,
obiektów
mostowych,r
urociągów,
linii
energetyczny
ch, linii
telekomunika
cyjncyh oraz
innych
urządzeń

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie
Roztoczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
należy sprawdzić czy nie
wystąpi kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

w przypadku realizacji
działań utrzymaniowych
na terenie Kraśnickiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz na
terenie Roztoczańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu, należy
sprawdzić czy nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowaniami
obowiązującymi w
przedmiotowym obszarze
chronionym
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PLRW2000192329

PLRW2000212319

Sanna od Stanianki do
ujścia

Wisła od Sanu do
Sanny

Opoka

Wał wislany
Dolina
Janiszowska

– 3860 –

0+660

0+000

wał rzeki
Sanny

7+080

x

x

efekt
przeciwpowodziow
y-zabezpieczenie
przed erozją
brzegową
zagrażającą
zabudowie
mieszkalnej,
infrastrukturze oraz
uprawom rolnym,
zabezpieczenie
przed
wywracaniem się
drzew w rosnących
w linii brzegowej

x
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w przypadku
realizacji
działań
utrzymaniowyc
h na obszarze
Parku
Krajobrazoweg
o Lasy
Janowskie,
należy
sprawdzić czy
nie wystąpi
kolizja z
uwarunkowania
mi
obowiązującym
iw
przedmiotowy
m obszarze
chronionym

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

efekt rolniczyzapewnienie
poprawnego
działania urządzeń
wodnych - ich stanu
technicznego i
funkcjonalnego w
celu umożliwienia
korzystania z wód

x

efekt
przeciwpowo
dziowyzapewnienie
ochrony
przed
powodzią,
spływu lodu
oraz
przeciwdziała
nia
powstawaniu
niekorzystnyc
h zjawisk
lodowych

* Działania minimalizujące wpływ działań utrzymaniowych 1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych

• w miarę możliwości starać się wykonywać tego rodzaju prace w sposób ręczny, a nie przy pomocy ciężkiego sprzętu,
• prace należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresem wędrówek gadów i płazów,
• prace związane z wykaszaniem roślinności prowadzić po etapie wysiewu nasion,
• sugeruje się prowadzić prace na jednym z brzegów cieku, gdyż umożliwi to utrzymanie części siedlisk i utrzymanie korytarza ekologicznego, ponadto ograniczy wpływ na skład i liczebność makrofitów i przedstawicieli makrobezkręgowców bentosowych,
• prace prowadzić poza okresem tarła ryb, w przypadku wykaszania roślin z dna.

** Działania minimalizujące wpływ działań utrzymaniowych 2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych

• w miarę możliwości starać się wykonywać tego rodzaju prace w sposób ręczny, a nie przy pomocy ciężkiego sprzętu,
• wykonywać prace nie na całej szerokości koryta lecz w jego fragmencie, pozwoli to na zachowanie części siedlisk, ograniczy wpływ na skład i liczebność makrofitów i przedstawicieli makrobezkręgowców bentosowych,
• prace związane z wykaszaniem roślinności prowadzić po etapie wysiewu nasion,
• prace prowadzić poza okresem tarła ryb.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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*** Działania minimalizujące wpływ działań utrzymaniowych 6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu

• prace należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresem wędrówek gadów i płazów,
• powstrzymanie się od prowadzenia prac ingerujących w koryto cieku w okresach rozrodu i rozwoju ikry gatunków ryb,
• ochrona gniazd tarłowych ryb (łososiowate),
• prowadzenie prac poza okresem tarła.

art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne. Utrzymywanie wód jest realizowane przez:

pkt 1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt 2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt 3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt 4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
pkt 5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
pkt 6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
pkt 7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a) budowli regulacyjnych;
b) urządzeń wodnych;
pkt 8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Definicja budowli regulacyjnych i pozostałych urządzeń istotnych dla zarządzania wodami
Na potrzeby opracowania planu utrzymania wód w tym inwentaryzacji budowli regulacyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych istotnych dla zarządzania wodami:
-Budowlę regulacyjną stanowi obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, którego wykonanie lub przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo kryterium decydującym o tym, że budowla regulacyjna, spełniająca
wspomniane kryterium wynikające Prawa budowlanego, jest istotna dla zarządzania wodami przyjmuje się jej wykorzystanie dla kształtowania przepływu dla szczególnego korzystania z wód (np. uprawianie żeglugi – w tym prowadzenie zimowej akcji lodołamania,
zapewnienie właściwych warunków dla ujęć wody) lub realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. W szczególności budowlami regulacyjnymi istotnymi dla zarządzania wodami są ostrogi, tamy poprzeczne kierownice itp.
Budowli regulacyjnych nie stanowią między innymi budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz z śluzami, jazem itd.
-Pozostałe urządzenia wodne istotne dla zarządzania wodami stanowią budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy, wrota przeciwpowodziowe), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki
wodne wraz ze śluzami, jazem, elektrownią wodną, itd. Wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę ludzi, przemysłu i rolnictwa. Pozostałe urządzenia wodne i ubezpieczenia brzegów, w tym także zapory przeciwrumowiskowe, o ile nie stanowią infrastruktury istotnej
dla zarządzania wodami, są niezbędne dla utrzymania parametrów koryt i zabezpieczenia brzegów i dna przed erozją.
Nazewnictwo rzek
W piewszej kolejności nazwy rzek przyjmuje się zgodnie z obowiązującym wykazem wód płynących opublikowanych przez powołaną przy Ministrze Adminsitracji i Cyfryzacji Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych "Nazewnoctwo Geograficzne Polski...
Hydronimy Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady ". W dalszej kolejności podstawą stosowania nazewnictwa wód płynących jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r. Ostatecznie przyjmuje się stosowanie nazw lokalnych.
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Doprecyzowanie działań utrzymaniowych nr 3, 6, 7a i b
Plan utrzymania wód - Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b pkt 3,6,7a i7b ustawy Prawo wodne

Wody w zlewni JCW
Krajowy Kod
Jednolitych Części Wód
(JCW)

Nazwa
Jednolitych
Części Wód
(JCW)

1

2

PLRW20001922699

Wisłok od
Starego Wisłoka
do ujścia

Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie:
pkt. 3 usuwanie drzew i krzewów porastających dna i brzegi
śródlądowych wód powierzchniowych

kilometraż
Nazwa

3

pkt. 6 udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez
usuwanie zatorów utrudniającyh swobodny przepływ wód oraz
usuwanie namułów i rumoszu
sposób
zakres, rozmiar, przybliżona
termin
prowadzenia
lokalizacja
prac

od

do

zakres, rozmiar, przybliżona
lokalizacja

termin

sposób
prowadzenia
prac

4

5

6

7

8

9

zakres i rozmiar zgodnie z
decyzjami -m.Smolarzyny, m. Wola
Dalsza, m. Chodaczów, m. Tryńcza,
m. Gniewczyna Tryniecka

15.X - 15.III
jednorazowo

pkt. 7a remont lub konserwacja budowli regulacyjnych

pkt. 7b remont lub konserwacja urządzeń wodnych

zakres, rozmiar, przybliżona
lokalizacja

termin

sposób
prowadzenia
prac

zakres, rozmiar,
przybliżona lokalizacja

termin

sposób
prowadzenia
prac

15

16

17

Remonty mechaniczne,
roboty, elektryczne,
budowlane - SW
Rzeszów

Całość przez
okres 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

10

11

12

13

14

mechanicznie,
ręcznie

16 zatorów - m. Dębno, m.
Gniewczyna Tryniecka, m.
Gniewczyna Łańcucka,
Świętoniowa, Budy Łańcuckie,
Białobrzegi, Smolarzyny, Wola
dalsza, Dąbrówki, m.Czarna

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont 10 budowli - m. Dębno, m.
Gniewczyna Tryniecka, m. Budy
Łańcuckie, m. Głogowiec, m. Tryńcza,
Białobrzegi, Smolarzyny, m. Wola
Dalsza, m.Czarna

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

Wisłok

0+000

47+570
(41+000)

PLRW200019226739

Wisłok od Zb.
Rzeszów do
Starego Wisłoka

Wisłok

47+570
(41+000)

67+800
(58+600)

zakres i rozmiar zgodnie z
decyzjami -m.Trzebownisko,
Terliczka, Łukawiec Górny, Nowa
Wieś

15.X - 15.III
jednorazowo

mechanicznie,
ręcznie

6 zatorów - m.Trzebownisko, m.
Terliczka, m. Łukawiec Górny, m.
Nowa Wieś, m. Czarna

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont budowli -opasekm.Trzebownisko, m. Terliczka, m.
Łukawiec Górny, m. Czarna

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019226739

Wisłok od Zb.
Rzeszów do
Starego Wisłoka

Wisłok

67+800
(58+600)

73+590
(63+700)

zakres i rozmiar zgodnie z
decyzjami -m.Rzeszów

15.X - 15.III
jednorazowo

mechanicznie,
ręcznie

4 zatorów - m. Rzeszów

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont budowli -opasek- m.Rzeszów

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000226579

zb. Rzeszów

Wisłok

73+590
(63+700)

77+070
(67+320)

Zbiornik wodny Rzeszów

corocznie
poza
okresem
ochronnym

mechanicznie,
ręcznie

Usuwanie namułu i rumoszu
(zanieczyszczeń komunalnych,
konarów drzew)- 0,7 mln m3 Zbiornik wodny Rzeszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Zbiornik wodny Rzeszów

1 raz w okresie
sześciu lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015226559

Wisłok od
Stobnicy do
zb.Rzeszów

107+010
(95+500)

zakres i rozmiar zgodnie z
decyzjami -m. Babica, m.Czudec, m.
Glinik Zaborowski, m. Glinik
Charzewski, m. Żarnowa

mechanicznie,
ręcznie

10 zatorów - m.Siedniska, m.
Czudec, m. Glinik Zaborowski, m.
Glinik Charzewski, m.
Boguchwała, m.Babica Wyżne,
m.Żarnowa

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont budowli -opasek- m.Siedniska,
m.Babica, m. Wyżne, m. Czudec, m.
Zaborów, m. Żarnowa

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014226399

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

Wisłok

107+010
(95+500)

129+000
(116+000)

zakres i rozmiar zgodnie z
decyzjami -m.Strzyżów, m.Gbiska,
m.Dobrzechów, m.Wysoka
Strzyżowska, m.Markuszowa, m.
Jazowa, m. Wisniowa, m. Frysztak,
m. Twierdza, m. Kobyle

15.X - 15.III
jednorazowo

mechanicznie,
ręcznie

17 zatorów - m. Strzyżów,
m.Kalembina, m.Dobrzechów,
m.Kozłówek, m.Łęki Strzyżowskie,
m.Markuszowa, m. Jazowa, m.
Cieszyna, m. Kobyle, m. Twierdza,
m. Widacz

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont 21 budowli -opasekm.m.Strzyżów, m.Gbiska,
m.Dobrzechów, m.Kozłówek,
m.Wysoka Strzyżowska, m. Jazowa, m.
Wisniowa, m. Cieszyna, m. Frysztak,
m. Kobylem, m. Żarnowa

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214136

Łopuszanka

Łopuszanka

0+000

8+250

zakres i rozmiar zgodnie z
decyzjami -m. Łopuszka Wielka

15.X - 15.III
jednorazowo

mechanicznie,
ręcznie

5 zatorów - m. Łopuszka Wielka

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont 5 budowli -opasek- m.
Łopuszka Wielka

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego
do ujścia

Wisłoka

1+000
(1+000 )

3+000
( 3+000 )

3.50 ha zakrzaczeń w km 1 - 3

po
01.10.2016

mechanicznie

uzupełnienie narzutu kamiennego w
km 1-2

2017

mechanicznie

Wisłok

77+070
(67+320)

15.X - 15.III
jednorazowo
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PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego
do ujścia

Wisłoka

7+390
(7+390 )

8+946
(8+946)

6.0 ha zakrzaczen w km 7,3 - 8,9

po
01.10.2016

mechanicznie

remont tamy faszynowo-kamiennej w
km 8.5-8.9

2018

mechanicznie

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego
do ujścia

Wisłoka

11+380
( 11+380 )

14+400
(14+400 )

6.6 ha zakrzaczen w km 12-14

po
01.10.2016

mechanicznie

remont tamy faszynowo-kamiennej w
km 14.0-14.4

2017

mechanicznie

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego
do ujścia

Wisłoka

15+000
(15+000 )

25+442
(25+000 )

12.5 ha zakrzaczeń w km 19.0 21.5

po
01.10.2016

mechanicznie

remont tamy faszynowo-kamiennej i
tam porzecznych w km 21.6- 21.9

2017

mechanicznie

PLRW20001921895

Wisłoka od
Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

27+800
(27+200)

30+650
(30+138)

5.0 ha zakrzaczen w km 29-30

po
01.10.2016

mechanicznie

uzupełnienie narzutu kamiennego na
tamie w km 29-30

2018

mechanicznie

PLRW20001921895

Wisłoka od
Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

34+250
(33+735)

45+120
(44+400)

10.0 ha zakrzaczen w km 34-37,
38-39

po
01.10.2016

mechanicznie

remont tamy faszynowo-kamiennej i
tam porzecznych w km 33.5-33.8

2018

mechanicznie

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego
do Rzeki

Wisłoka

48+450
(47+726)

56+100
(54+985)

6.5 ha zakrzaczen w km 55 - 56

po
01.10.2017

mechanicznie

remont tamy faszynowo-kamiennej i
tam porzecznych w km 53.7 - 53.9

2017

mechanicznie

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego
do Rzeki

Wisłoka

56+100
(54+985)

64+400
(62+756)

10 ha zakrzaczen w km 56 - 57.5
oraz w km 59 - 60

po
01.10.2016

mechanicznie

remont tamy faszynowo-kamiennej i
tam porzecznych w km 56.4 - 56.8

2018

mechanicznie

PLRW200012218749

Ostra

Potok Ostra

0+000
(0+000)

11+277
(11+000)

3.0 ha zakrzaczeń w km 0-1.5 oraz
w km 6 - 8.

po
01.10.2016

mechanicznie

remont opasek brzegowych z koszy
siatkowo-kamiennych w km 3-9

2017

mechanicznie

PLRW200015218719

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

68+030
(65+100)

72+750
(69+590 )

5.0 ha zakrzaczen w km 68.5- 69
oraz w km 71-72

po
01.10.2017

mechanicznie

remont tamy faszynowo-kamiennej i
tam porzecznych w km 68.9 - 69.2

2018

mechanicznie

PLRW200015218719

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

72+800
( 69+640 )

82+000
(77+7000
)

5.0 ha zakrzaczen w km 80 - 82

po
01.10.2017

mechanicznie

remont tamy faszynowo-kamiennej i
tam porzecznych w km 81.3 - 81.6

2018

mechanicznie

uzupełnienie
kamieniem
ubezpieczeń
brzegowych,
uszczelnienie korpusu
jazu .

2017

mechanicznie

uzupełnienie
kamieniem
ubezpieczeń
brzegowych,
uszczelnienie korpusu
jazu .

2017

mechanicznie

uzupełnienie
kamieniem
ubezpieczeń
brzegowych,
uszczelnienie korpusu
jazu .

2017

mechanicznie
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PLRW200015218719

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka

82+000
(77+700 )

97+300
(92+630)

7.0 ha zakrzaczen w km 83 - 84
oraz w km 90 - 91.

po
01.10.2017

mechanicznie

remont tamy faszynowo-kamiennej i
tam porzecznych w km 89.0 - 89.3 .

2017

mechanicznie

PLRW200012218589

Jodłówka

Potok Jodłówka

0+000
(0+000)

16+461
(16+461)

4.0 ha zakrzaczen w km 0 - 1 4

po
01.10.2017

mechanicznie

remont opaski brzegowej w km 0.0 0.2

2017

mechanicznie

PLRW200012218589

Jodłówka

Potok Wolanka

0+000
(0+000)

14+514
(14+514)

2.5 ha zakrzaczen w km 0 - 13

po
01.10.2017

mechanicznie

PLRW200012218569

Kamienica

potok Kamienica

0+000
(0+000)

18+258
(18+258)

3.0 ha zakrzaczeń w km 0 - 4, w km
6-8 oraz w km 10-13

po
01.10.2017

mechanicznie

PLRW200012218569

Kamienica

potok Kamionka

0+000
(0+000)

8+740
(8+740)

2.0 ha zakrzaczen w km 0 - 4.

po
01.10.2017

mechanicznie

PLRW200015218719

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

potok Izwinka

0+000
(0+000)

8+300
(8+300)

3.0 ha zakrzaczeń w km 0 - 8.

po
01.10.2017

mechanicznie

PLRW200015218719

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

potok Gołęczynka

0+000
(0+000)

3+600
(3+600)

2.5 ha zakrzaczen w km 0 - 3.6 .

po
01.10.2017

mechanicznie

PLRW200015218719

PLRW200014218199

PLRW2000142181959

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

Wisłoka od
Dębownicy do
Ropy

Wisłoka od Ryja
do Dębownicy

Wisłoka

Wisłoka

Wisłoka

111+000
(105+100)

116+100
(109+800)

139+250
(131+600)

97+500
(92+800)

111+000
(105+100)

116+100
(109+800)

wycinka 4ha zakrzaczeń z
międzywala w m. Jasło

wycinka 6ha zakrzaczeń z
międzywala w m. Jasło

wycinka 10ha zakrzaczeń i
zadrzewień na terenie gm.
Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy
Żmigród

co 3 lata

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

2 miejsca dł. ok.200m w m. Jasło,
Krajowice

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

3 miejsca dł. ok.400m w
m.Jasło,Niegłowice,Żółków

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

4 miejsca dł ok.600m w Osiek
Jasielski,Nowy Żmigród,Kąty

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

mechanicznie

remont 2 szt. opasek na dł. 180m i
konserwacja 5szt. tam i opasek
podłużnych faszynadowo-kamiennych,
37szt. tam poprzecznych
faszynadowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

mechanicznie

remont 3szt opaski i tam podłużnych
na dł. 400m i konserwacja 12szt. tam i
opasek podłużnych faszynadowokamiennych i 22szt. tam poprzecznych
faszynadowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

mechanicznie

remont 1szt opaski na dł. 50m i
konserwacja 9szt. tam i opasek
podłużnych faszynadowo-kamiennych
i 30szt. tam poprzecznych
faszynadowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
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PLRW200014218153

PLRW200014218153

PLRW2000122181334

Wisłoka od
Reszówki do
Ryja

Wisłoka od
Reszówki do
Ryja

Wisłoka do
Reszówki

Wisłoka

Wisłoka

Wisłoka

– 3865 –

147+400
(139+350)

156+900
(148+500)

159+400
(150+800)

139+250
(131+600)

149+200
(141+350)

156+900
(148+500)

wycinka 2ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Myscowa

wycinka 2ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Krempna

wycinka 3ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Świątkowa Mała,
Kotań

co 3 lata

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122181334

Wisłoka do
Reszówki

Wisłoka

173+118
(163+600)

163+800
(154+800)

wycinka 1ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Wołowiec

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218529

Bieździada

Bieździada
(Liczkówka)

0+000

10+400

wycinka 5ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Bieździedza,
Bieździadka, Nawsie Kołaczyckie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014218199

Wisłoka od
Dębownicy do
Ropy

Bez Nazwy
(rec.Wisłoki, nr
1147)

0+000

3+400

wycinka 0,1ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Majscowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014218199

Wisłoka od
Dębownicy do
Ropy

Majscowski

0+000

3+200

wycinka 0,3ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Majscowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122181969

Dębownica

Dębownica (Iwinka)

0+000

7+800

wycinka 1ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Dębowiec, Łazy
Dębowieckie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122181929

Promnica

Promnica

0+000

6+500

wycinka 2ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Świerchowa,
Łężyny

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218189

Kłopotnica

Kłopotnica

0+000

11+760

wycinka 4ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Pielgrzymka,
Zawadka Osiecka, Folusz, Załęże

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Poz. 4055

2 miejsca dł ok..350m w
m.Myscowa

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

2 miejsca dł.ok.450 m w m.Kotań
,Świątkowa Mała

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli

mechanicznie

remont 1szt opaski na dł. 200m i
konserwacja 1szt. tam i opasek
podłużnych faszynadowo-kamiennych
i 1szt. tam poprzecznych faszynadowokamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

mechanicznie

remont 1szt opaski na dł. 50m i
konserwacja 4szt. tam i opasek
podłużnych faszynadowo-kamiennych
i 6szt. tam poprzecznych faszynadowokamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

2 miejsca dł. ok..550m w
m.Świątkowa Wielka

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

mechanicznie

konserwacja 1szt. tam i opasek
podłużnych faszynadowo-kamiennych
i 2szt. tam poprzecznych faszynadowokamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

1 miejsce dł.ok.200m w
m.Nieznajowa

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

mechanicznie

konserwacja 2szt. opasek podłużnych
z płyt ażurowych betonowych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
zniszczonych
budowli

4 miejsca dł. ok.600m w m.
Załęże, Zawadka Osiecka,
Pielgrzymka, Folusz

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

mechanicznie

remont 2szt opasek podł.na dł. 120m i
konserwacja 4szt. opasek podłużnych
faszynadowo-kamiennych
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regulacyjnych

PLRW200012218189

PLRW2000122181729

PLRW200012218169

Kłopotnica

Szczawa

Iwielka

Potasówka

Szczawa

Iwielka

0+000

0+000

0+000

1+350

12+400

18+500

wycinka 0,5ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Folusz

wycinka 3ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Mrukowa,
Samoklęski, Czekaj

wycinka 6ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Toki, Nienaszów,
Makowiska, Sulistrowa, Draganowa

co 3 lata

co 3 lata

co 3 lata

konserwacja 1szt. opaska podłużna
siatkowo-kamienna

konserwacja
cyklicznie co 3
lata

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja 4szt. opasek podłużnych
faszynadowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

mechanicznie,
ręcznie

remont 4szt budowli na dł. 250m i
konserwacja 10szt. tam i opasek
podłużnych faszynadowo-kamiennych
i 7szt. tam poprzecznych
faszynadowych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
zniszczonych
budowli
regulacyjnych

konserwacja 1szt. opaska podłużna
siatkowo-kamienna z płytami
betonowymi

konserwacja
cyklicznie co 3
lata

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja 3szt. opasek podłużnych
faszynowo-kamiennych i 12szt. tam
poprzecznych siatkowo-kamiennych w
dnie

konserwacja
cyklicznie co 3
lata

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218169

Iwielka

Łęcki Potok (Równia)

0+000

9+300

wycinka 0,5ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Łęki Dukielskie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218169

Iwielka

pot. Chyrowa

0+000

4+200

wycinka 0,5ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Głojsce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218169

Iwielka

Łaziska

0+000

5+000

wycinka 0,5ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Głojsce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122181589

PLRW2000142181959

PLRW2000122181549

Niegłoszcz

Wisłoka od Ryja
do Dębownicy

Ryj

Niegłoszcz

Brzezówka

Ryj

0+000

0+000

0+000

10+500

3+000

6+500

wycinka 3ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Nowy Żmigród,
Stary Żmigród, Łysa Góra

wycinka 0,5ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Brzezowa

wycinka 3 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Kąty, Desznica

co 3 lata

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

4 miejsca dł. ok.2km w m. Osiek
Jasielski, Czekaj, Samoklęski

2 miejsca dł. ok.500m w m. Nowy
Żmigród

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

mechanicznie

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

2 miejsca dł. ok.500m w m.
Desznica

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

mechanicznie

remont 3szt opasek podł. na dł. 150m i
konserwacja 3szt. opasek podłużnych
faszynowo-kamiennych i 3szt. tam
poprzecznych siatkowo-kamiennych w
dnie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014218153

Wisłoka od
Reszówki do
Ryja

Klucz

– 3867 –

0+000

2+000

wycinka 0,3 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Myscowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122181529

Kaczalnik

Kaczalnik

0+000

5+000

wycinka 1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Myscowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122181529

Kaczalnik

Myscówka (Dopływ
spod góry Dania)

0+000

5+500

wycinka 0,5 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Myscowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218149

Wilsznia

Wilsznia

1+850

7+400

wycinka 1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Polany, Olchowiec

co 3 lata

Poz. 4055

3 miejsca dł. ok.350m w m.
Myscowa

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218149

Wilsznia

pot. Hucianka

0+000

1+950

wycinka 0,3 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Polany

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218149

Wilsznia

Olchowczyk

0+000

2+800

wycinka 0,5 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Olchowiec

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218149

Wilsznia

Bez Nazwy (rec.
Wilszni)

0+000

0+295

wycinka 0,1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Polany

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218136

Krempna

Krempna

0+000

1+950

wycinka 0,1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Krempna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014218153

Wisłoka od
Reszówki do
Ryja

Kiczera (Dopływ
spod góry Kolanin)

0+000

2+400

wycinka 0,1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Kotań

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014218153

Wisłoka od
Reszówki do
Ryja

Rzeszówka

1+060

4+600

wycinka 1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Świątkowa Wielka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

3 miejsca dł. ok.400m w m.
Polany

po spływie
wód
wezbraniow
ych
roztopowyc
h lub
opadowych

mechanicznie

konserwacja 1szt. opaska podłużna
faszynowo-kamienna

konserwacja
cyklicznie co 3
lata

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja 5szt. opasek podłużnych
z narzutu kamiennego

konserwacja
cyklicznie co 3
lata

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja 3szt. opasek podłużnych
faszynowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja
cyklicznie co 3
lata

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja 2szt. opasek podłużnych
z płyt typu krata i 5szt. gurtów w dnie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3868 –

PLRW2000122181334

Wisłoka do
Reszówki

Świerzówka

0+000

PLRW2000122181334

Wisłoka do
Reszówki

Ryjak

PLRW2000122181334

Wisłoka do
Reszówki

Zawoja

PLRW200012218449

PLRW2000142184599

PLRW200014218499

PLRW200012218492

Jasiołka do
Panny

Jasiołka od
Panny do
Chlebianki

Jasiołka od
Chlebianki do
ujścia

Warzycki

Jasiołka

Jasiołka

Jasiołka

Warzycki

4+500

wycinka 1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Świątkowa Wielka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

5+950

10+200

wycinka 1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Grab

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

12+100

wycinka 1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Wołowiec

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

81+216
(78+000)

52+040
(50+000)

17+640
(17+100)

0+000

52+040
(50+000)

17+640
(17+100)

0+000

7+029
(7+300)

PLRW200012218489

Czarny Potok

Czarny

0+000

11+303
(12+000)

PLRW2000122184589

Bóbrka

Boberka
(Bóbrka)

0+000

9+067

wycinlka 2 ha zakrzaczeń
Jaśliska

gmina

wycinlka 2,0 ha zakrzaczeń
gmina Jedlicze,
gmina Dukla

wycinlka 2,6 ha zakrzaczeń w
międzywala m. Jasło

wycinlka 1 ha zakrzaczeń w
Jasło, Warzyce

co 3 lata

co 3 lata

co 3 lata

m.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 3szt opasek na dł. 130mb i
konserwacja 4szt. opasek podłużnych
z narzutu kamiennego

2 meijsca na długości 200 m
Jaśliska

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

2 meijsca na długości 200 m
Machnówka Jedlicze

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata, remont w
latach 20162022

mechanicznie

3 szt. opaska faszynadowo -kamienna
4szt. opaska z koszy siatkowo kamiennych 3 szt. z koszy siatkowokamiennych z tamami poprzecznymi
11szt.

co 3 lata

mechanicznie

2szt.opaski brzegowe z koszy-siatkowo
-kamiennych
3szt.opaska
faszynadowo -kamienna z koroną
koszy siatkowo -kamiennych
5szt.
opaski faszynado -kamienne z tamami
poprzecznymi szt.2 5

co 3 lata

2 meijsca na długości 400 m
Sądkowa

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie

1szt .tama
podłużna faszynadowa z tamami
poprzecznymi -szt. 6
1szt. opaska brzegowa z koszy
siatkowo -kamiennych
1szt. opaska faszynadowo -kamienna

co 3 lata

1 miejsca na długości 1 km
m.Jasło

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie,
ręcznie

1 szt. opaski faszynowe , ubezpieczeni
płytami Jomb przepustów 5szt.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

co 3 lata

wycinlka 1 ha zakrzaczeń
w
m. Gliniczek, Umieszcz,Glinik Polski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

1 miejsca na długości 100 m,
Umieszcz,Glinik Polski

wycinlka 2 ha zakrzaczeń
m.Zręcin Bóbrka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

1miejsce na długości 100m, Zręcin

w

Poz. 4055

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych
w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142184599

PLRW2000122184549

PLRW2000142184599

PLRW200012218452

PLRW2000142184599

PLRW2000142184599

PLRW200012218449

PLRW20001222613

PLRW20000226159

Jasiołka od
Panny do
Chlebianki

Jasionka

Jasiołka od
Panny do
Chlebianki

Potok
Ambrowski

Jasiołka od
Panny do
Chlebianki

Jasiołka od
Panny do
Chlebianki

Jasiołka do
Panny

Wisłok do zb.
Besko

zb. Besko

Moczarka
(Równy)

Jasionka

Dukiełka

Potok Ambrowski

Panna

Mszanka

Bielcza
( Bełcza)

Wisłok

Wisłok

– 3869 –

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

219+650
(208+700)

188+050
(177+800)

11+303
(12+000)

10+000
7+468

6+104
(6+300)

6+546

14+254
(13+900)

9+037
(7+800)

12+879
( 10+800)

188+050
(177+800)

183+900
(172+800)

wycinlka 1ha zakrzaczeń
m.Równe

wycinlka 2 ha zakrzaczeń
m.Cergowa, Jasionka

w

w

wycinlka 1 ha zakrzaczeń
w
m.Dukla,Nadole, Teodorówka

wycinlka 1 ha zakrzaczeń w
m.Zawadka Rymanowska

wycinlka 2 ha zakrzaczeń
m. Trzciana, Tylawa

co 3 lata

co 3 lata

co 3 lata

w

wycinlka 1 ha zakrzaczeń w m.
Mszana, Tylawa

wycinlka 1 ha zakrzaczeń
m. Jaśliska , Lipowiec

co 3 lata

w

wycinka 2 ha zakrzaczeń i drzew
Wisłok Wielki, Zawoje, Puławy,
Rudawka Rymanowska, Pastwiska

wycinka 20 ha zakrzaczeń i drzew z
cofki Zb. Besko

co 3 lata

co 3 lata

co 3 lata

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

Poz. 4055

1miejsce na długości 100m, m.
Równe

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

1miejsca na długości 100 m, w
m.Cergowa, Jasionka

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie,
ręcznie

4 szt opaski z koszy siatkowokamiennych

co 3 lata

1 miejsca na długości 100 m, w
m. Teodorówka

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie,
ręcznie

1sz. żłoby z płyt mała krata , 2
szt.opaska z koszy siatkowo kamiennych ,2szt. opaska kamienna,

co 3 lata

1 miejsca na długości 100 m, w
m. Zawadka Rymanowska

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie,
ręcznie

1 miejsca na długości 100 m, w
m. Tylawa

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie,
ręcznie

1 miejsca na długości 100 m, w
m. Tylawa

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie,
ręcznie

1 miejsca na długości 100 m, w
m. Lipowiec

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie,
ręcznie

2 szt. opaska z koszy siatkowokamiennych,

co 3 lata

4 miejsca w m. Wisłok Wielki,
Zawoje, Puławy, Rudawka
Rymanowska, Pastwiska

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie

remont 2 szt. opasek konserwacja 6
szt. opasek podłużnych z koszy
siatkowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata lub wg
potrzeb

usuwanie rumoszu i namułow - 2
miejsca cofka Zb. Besko;
usuwanie zanieczyszczeń
pływających przy zaporze

w miarę
potrzeb po
ustąpieniu
wezbrań i
odtworzeni
u rezerwy
powodziow
ej na
zbiorniku

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

2 szt żłoby z płyt mała krata

2 szt. opaska z koszy siatkowokamiennych,
1 szt. opaska
kamienna

remont 4 szt opasek konserwacja 4
szt. opasek podłużnych

co 3 lata

co 3 lata

konserwacja wg
potrzeb

odbudowa
uszkodzonych
budowli

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli

Bieżące utrzymanie
oraz wykonanie
remontów
modernizacji i
konserwqcji urządzeń
eiektrycznych i
mechanicznych oraz
roboty remontowe Zb.
Besko

wg potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000142263337

PLRW2000142263337

PLRW200014226399

PLRW20000226159

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

zb. Besko

Wisłok

Wisłok

Wisłok

Głęboki Potok

– 3870 –

183+900
(172+800)

183+900
(172+800)

142+240
(130+200)

0+000
(0+000)

142+240
(130+200)

142+240
(130+200)

127+800
(115+500)

4+320
(4+500)

jaz betodowy
w m. Beskow km 181+220
(169+450)

wycinka 5 ha zakrzaczeń i
zadrzewień na terenie gm. Besko,
Rymanów, Haczów, Korczyna,
Krościenko w., Krosno, Wojaszówka

wycinka 3 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w gm Wojaszówka

wycinka 1 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m.Sieniawa, Głębokie

jaz betodowy
w m. Beskow km 181+220
(169+450)

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

PLRW20000226159

zb. Besko

Czernisławka

0+000
(0+000)

11+510
(11+200)

wycinka 1ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Odrzechowa

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

PLRW20001222613

Wisłok do zb.
Besko

Wisłoczek

0+000
0+000

7+100
6+800

wycinka 2 ha zakrzaczeń i
zadrzewień na terenie gm.
Rymanów

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

5+500

wycinka 1ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Puławy Dolne,
Puławy Górne

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

PLRW20001222613

Wisłok do zb.
Besko

Puławski Potok

0+000

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

remont 6szt opaski i konserwacja 50
szt. tam i opasek podłużnych
faszynadowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata lub wg
potrzeb

2 miejsca gm. Wojaszówka

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie

remont 1szt opaski konserwacja 6 szt.
tam i opasek podłużnych
faszynadowo-kamiennych i

konserwacja
cyklicznie co 3
lata lub wg
potrzeb

2 miejsca w m. Sieniawa Głębokie

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie

remont 1szt opaski i konserwacja
6szt.opasek podłużnych z koszy
siatkowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata lub wg
potrzeb

mechanicznie

konserwacja 2 szt. opasek podłużnych
z koszy siatkowo-kamiennych i
faszynadowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata lub wg
potrzeb

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja 1 szt. opaski podłużnej z
narzutu kamiennego

konserwacja
cyklicznie co 3
lata lub wg
potrzeb

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

konserwacja 1 szt. muru oporowego
betonowego

konserwacja
cyklicznie co 3
lata lub wg
potrzeb

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

mechanicznie,
ręcznie

1 miejsca w m.Odrzechowa

mechanicznie,
ręcznie

2 miejsca w m.Wisłoczek

0+000

9+500

wycinka 1ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Moszczaniec

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

1 miejsce w m.Moszczaniec

PLRW20001222613

Wisłok do zb.
Besko

Surówka

0+000
(0+000)

3+660
(4+000)

wycinka 0,5ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Moszczaniec,
Darów

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

2 miejsca w m.Moszczaniec
Darów

0+000

6+800

wycinka 0,5 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Wisłok Wielki

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych
w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

Moszczaniec

Izwór

mechanicznie,
ręcznie

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli
wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego i
odbudowa
uszkodzonych
budowli

7 miejsca w gm.Besko, Rymanów,
Haczów, Korczyna, Krościenko w.,
Krosno, Wojaszówka

Wisłok do zb.
Besko

Wisłok do zb.
Besko

jaz betodowy
w m. Beskow km
181+220 (169+450)

jaz betodowy
w m. Beskow km 181+220 (169+450)

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

PLRW20001222613

PLRW20001222613

Poz. 4055

w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych
w miarę
potrzeb po
spływie
wód
wiosennych
lub
powodziow
ych

mechanicznie

mechanicznie
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konserwacja 7szt. opasek podłużnych
z Koszy siatkowo-kamiennych

konserwacja
cyklicznie co 3
lata lub wg
potrzeb

wycinka
zakrzaczeń z
budowli
regulacyjnych za
pomocą sprzętu
mechanicznego

PLRW2000122261899

Pielnica

Mętny

0+000

5+480

wycinka 2 ha zakrzaczeń i
zadrzewień w m. Nowotaniec

cyklicznie co
3 lata lub wg
potrzeb

PLRW200014218299

Ropa od
Sitniczanki do
ujścia

Ropa

0+000

19+830

Jasło, Trzcinica, Przysieki, Biecz

2016, 2018

mechanicznie,
ręcznie

Jasło, Siepietnica, Biecz

2018

mechanicznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

56+500

Biecz, Libusza, Gorlice, Ropica
Polska, Szymbark, Ropa

2016, 2017

ręczny,
mechaniczny,
Gorlice koszenie skarp
3 x w roku

Biecz, Gorlice, Szymbark, Ropa

2017, 2019

mechanicznie

Ropa

19+830

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000218239

Zb. Klimkówka

Ropa

56+500

61+380

Uście Gorlickie

2019

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropa

61+380

80+500

Uście Gorlickie, Hańczowa,
Wysowa-Zdrój

2016, 2017

mechanicznie,
ręcznie

Uście Gorlickie, Hańczowa, WysowaZdrój

2016- 2019

mechanicznie

PLRW2000122182949

Bednarka od
dopł. z
Pogorzyny do
ujścia

Bednarka

1+200

8+170

Osobnica, Cieklin

2016, 2018

mechanicznie,
ręcznie

Osobnica, Cieklin

2017

mechanicznie

PLRW2000122182943

Bednarka do
dopł. z
Pogorzyny (bez
dopł. z
Pogorzyny)

Bednarka

8+170

17+000

Wola Cieklińska, Bednarka

2016, 2018

mechanicznie,
ręcznie

Wola Cieklińska

2018

mechanicznie

PLRW200012218256

Bielanka

Bielanka

0+400

5+500

Szymbark, Bielanka

2016, 2017

mechanicznie,
ręcznie

Bielanka

2016

mechanicznie

PLRW2000122182789

Sitniczanka

Sitniczanka

0+500

17+000

Biecz, Binarowa, Racławice,
Rożnowice, Sitnica

2016, 2019

mechanicznie,
ręcznie

Biecz, Binarowa

2017

mechanicznie

PLRW2000122182589

Bystrzanka

Bystrzanka

0+100

5+900

Szymbark, Bystra,

2016, 2018

mechanicznie,
ręcznie

Bystra

2016

mechanicznie

Binarowa, Racławice, 2 odc. o dł.
400 i 300 m

co 3 lata

mechanicznie

Gorlice

2018

mechanicznie

MEW i ZW Klimkówa

2016- 2020

elektryncze 676,
mechaniczne
364, 5,
ogólnobudowla
ne 177, 5 tys

Wysowa-Zdrój

2018

mechanicznie

Szymbark

2016

mechanicznie
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Strzeszyn

2017

mechanicznie,
ręcznie

17+200

Libusza, Lipinki, Rozdziele

2016, 2020

mechanicznie,
ręcznie

Libusza, Lipinki

2016

mechanicznie

0+000

3+700

Kryg

2017, 2019

mechanicznie,
ręcznie

Kryg

2016

mechanicznie

Sękówka

0+000

4+200

Gorlice, Sękowa, Ropica Górna,
Bodaki, Bartne

2016, 2019

mechanicznie,
ręcznie

Sekowa, 1 odc. o dł. 500 m

co 3 lata

mechanicznie

Sękowa, Ropica Górna

2017

Sękówka

Sękówka

5+800

8+600

Gorlice, Sękowa, Ropica Górna,
Bodaki, Bartne

2016, 2019

mechanicznie,
ręcznie

Sekowa, 1 odc. o dł. 500 m

co 3 lata

mechanicznie

Sękowa, Ropica Górna

PLRW200012218269

Sękówka

Sękówka

12+800

20+800

Gorlice, Sękowa, Ropica Górna,
Bodaki, Bartne

2016, 2019

mechanicznie,
ręcznie

Sekowa, 1 odc. o dł. 500 m

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200012218269

Sękówka

BN Dop. Sekówki

0+100

1+000

Gorlice, Sękowa, Ropica Górna,
Bodaki, Bartne

2016, 2019

mechanicznie,
ręcznie

Sekowa, 1 odc. o dł. 500 m

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200012218269

Sękówka

Małastówka

1+300

6+900

Małastów

2016, 2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218269

Sękówka

Siarka

0+200

8+200

Siary, Owczary

2016, 2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182752

Strzeszynianka

Strzeszynianka

0+200

1+900

PLRW2000122182749

Moszczanka

Mszanka

0+000

1+200

PLRW2000122182769

Libuszanka

Libuszanka

1+300

PLRW2000122182769

Libuszanka

Krygowianka

PLRW200012218269

Sękówka

PLRW200012218269

Kryg, Lipinki

2018

mechanicznie

mechanicznie

Gorlice

2019

mechanicznie

2017

mechanicznie

Gorlice

2019

mechanicznie

Sękowa, Ropica Górna

2017

mechanicznie

Gorlice

2019

mechanicznie

Sękowa, Ropica Górna

2017

mechanicznie

Gorlice

2019

mechanicznie

Siary

2018

mechanicznie
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PLRW200012218269

Sękówka

Męcinka

0+300

2+800

Sękowa, Męcina Mała

2016, 2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Od Strzeszyna (Dop.
Z Racławic)

0+700

1+100

Biecz, Bugaj

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Biecza

0+200

0+950

Biecz

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Brzezna

0+100

0+700

Gorlice

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Muchówka

0+100

3+500

Gorlice

2016, 2019

ręczny,
mechaniczny, (
koszenie skarp
2x w roku)

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Stóżowianka

0+000

3+200

Gorlice

3 x w roku

koszenie skarp

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

B/N dop.
Stróżowianka

0+050

0+250

Gorlice

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Figa

0+100

1+300

Gorlice

2 x w roku

koszenie skarp

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Szymbarski

0+200

0+700

Szymbark

2 x w roku

koszenie skarp

Szymbark, 1 odc. dł. 200 m

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

dop. Szymbarskiego

0+000

0+500

Szymbark

2 x w roku

koszenie skarp

Szymbark, 1 odc. dł. 150 m

co 3 lata

mechanicznie

Sękowa, Męcina Mała

2018

mechanicznie

Gorlice

2018

mechanicznie

Gorlice

2018

mechanicznie

Gorlice, 1 odc. o dł. 700 m

Gorlice, 1 odc. dł. o 150 m

2018

mechanicznie

Gorlice

2017

mechanicznie
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PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

BN w Szymbark

0+000

1+500

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Wólka

0+000

1+000

Szymbark

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

BN w m. Rodna
(Kąty)

0+100

1+900

Ropa

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Chełmoński

0+100

1+900

Ropa

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Drągowski

0+200

1+400

Ropa

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Tulejówka

0+100

1+000

Ropa

2019

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Garwaczówka

0+200

0+900

Ropa

2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Stolarzówka

0+200

1+300

Ropa

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Łosianka

0+100

1+400

Łosie

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

BN z Góry Łysiec

0+000

0+400

Szymbark, 1 odc. o dł. 300 m

Poz. 4055

2018

mechanicznie

Łosie, 1 odc. o dł. 300 m

co 3 lata

mechanicznie

Łosie, 1 odc. o dł. 200 m

co 3 lata

mechanicznie

Ropa

2016

mechanicznie

Ropa

2016

mechanicznie

Łosie

2017

mechanicznie

Łosie

2016

mechanicznie
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PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Bełcz

0+100

0+350

Ropa

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

B/N dop.Łosianki

0+000

0+300

Łosie

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182329

Przysłopianka

Przysłopianka,
Przysłup

0+500

4+500

Kunkowa, Nowica

2016, 2019

PLRW2000122182329

Przysłopianka

Przysłopianka,
Przysłup

7+000

9+000

Kunkowa, Nowica

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Zdynianka

0+300

18+200

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Roztoka

0+000

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Sidława

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

PLRW200012218219

PLRW200012218219

Ropa, 1 odc. o dł. 150 m

Poz. 4055

2018

mechanicznie

Ropa

2016

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

Kunkowa, Nowica

2017

mechanicznie

2016, 2019

mechanicznie,
ręcznie

Kunkowa, Nowica

2017

mechanicznie

Smerekowiec, Kwiatoń, Zdynia

2016, 2020

mechanicznie,
ręcznie

Kwiatoń, Smerekowiec, 3 odc. oo
dł. 250 m

co 2 lata

mechanicznie

Kwiatoń, Smerekowiec

2016

mechanicznie

1+500

Zdynia

2019

mechanicznie,
ręcznie

Zdynia, 1 odc. o dł. 100 m

2018

mechanicznie

0+000

2+000

Zdynia

2019

mechanicznie,
ręcznie

Zdynia, 1 odc. o dł. 100 m

2017

mechanicznie

Regetówka

3+100

6+300

Regietów

2016, 2019

mechanicznie,
ręcznie

Ropa do zb.
Klimkówka

Gładyszówka

0+700

5+500

Gładyszów

2016, 2020

mechanicznie,
ręcznie

Ropa do zb.
Klimkówka

Krzywy Potok

0+000

1+500

Gładyszów

2017

mechanicznie,
ręcznie

Gładyszów, 1 odc. o dł. 150 m

2018

mechanicznie

Ropa

2016

mechanicznie
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PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Plebański (Skwirtne)

0+350

2+000

Skwirtne

2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Oderne

0+500

2+000

Oderne

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Matisa

0+000

2+000

Hańczowa

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Ropka

0+400

5+200

Ropki, Hańczowa

2016, 2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Ripka

0+100

2+500

Wysowa - Zdrój

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Szuwniak

0+000

2+500

Wysowa - Zdrój

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

1+000

5+300

Kobylanka

2016, 2019

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Libuszanka

Obwałowanie pot.
Libuszanka lewe i
prawe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

0+900

2+560

sąsiadujące z
obwałowaniemzadrzewienia i
zakrzaczenia punktowe w km
0+000-1+660 wału lewego i 0+0000+275 w miejscach tego
wymagających

PLRW2000122182769

Libuszanka

Obwałowanie
p.powodziowe rzedki
Dunajec lewe i
prawe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

101+500

118+000

sąsiadujące z obwałowaniem
zadrzewienia i zakrzaczenia w
miejscach tego wymagających

PLRW20001921895

Wisłoka od
Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

44+600

45+500

PLRW2000122182769

Hańczowa, 1 odc. o dł 200 m

Wysowa-Zdrój, 2 odc. o dł. 200 i
250 m

Poz. 4055

2019

co 3 lata

mechanicznie

mechanicznie

Ropki

2016

mechanicznie

Ropki

2016

mechanicznie

Wysowa-Zdrój

2016

mechanicznie

Wysowa-Zdrój

2016

mechanicznie

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co
roku wg potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

remont i konserwacja
obwałaowania wraz z
infrasrtukturą - 6 szt.
śluz wałowych (w km
0+000-1+660 wału
lewego i 0+000-0+275
wału prawego) wraz z
rowkami
odwadniającymi zawale
remont i konserwacja
obwałaowania wraz z
infrasrtukturą- 28 szt..
śluz wałowych wraz z
rowkami
odwadniającymi,
rampy, przejazdy
walowe,bulwary itp..

Wał prawy dł. 800m
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PLRW20001921895

Wisłoka od
Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

46+200

47+720

Wał prawy dł. 1520m

cyklicznie co
roku wg potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego
do Rzeki

Wisłoka

54+811

55+980

Wał prawy dł. 1100m

cyklicznie co
roku wg potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego
do Rzeki

Wisłoka

55+960

57+150

Wał prawy
dł. 1320 m

cyklicznie co
roku wg potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego
do Rzeki

Wisłoka

53+800

55+600

Wały lewe o łącznej
dł. 1268 m

cyklicznie co
roku wg potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał prawy
w km 0+000-6+172,
wał lewy w km 3+6776+473, oraz odmulanie
śłuz wałowych i ich
konserwacja

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

Wisłok

171+950

178+563

PLRW20001222629

Morwawa

Tabor II dz. 670, 692,
m. Królik Polski, dz.
29,38,66,48 Królik
Wołoski
(wg MPHP
Morwawa)

0+000

2+811

PLRW2000142263337

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

Wisłok

171+950

175+768

lewy wał p.pow.3677m
w m. Bzianka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142181959

Wisłoka od Ryja
do Dębownicy

127+165

wał lewy na długości
720 mb w km 0+0000+720

co roku
wykonywanie
prac
remontowych i
konserwacyjnych

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015218719

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

113+583

wał lewy o długości
1915 mb, wał prawy o
długości 9060 mb

co roku
wykonywanie
prac
remontowych i
konserwacyjnych

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014218499

Jasiołka od
Chlebianki do
ujścia

2+481

wał lewy o długości
2390 mb, wał prawy o
długości 2385 mb

co roku
wykonywanie
prac
remontowych i
konserwacyjnych

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142263337

Wisłoka

Wisłoka

Jasiołka

126+372

104+190

0+000

na dł. 500m 15a wycinka zakrzaczeń i drzew w
m. Królik Polski, Królik Wołoski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 100m w m. Królik Polski, Królik Wołoski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 300m w m. Królik Polski, Królik Wołoski

co 3 lata

roboty ręczne i
mechaniczne

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

0+945

wał lewy o długości 915
mb, wał prawy o
długości 942 mb

co roku
wykonywanie
prac
remontowych i
konserwacyjnych

mechanicznie,
ręcznie

5+260

wał lewy o długości
3360 mb ,
wał prawy o długości
3870

co roku
wykonywanie
prac
remontowych i
konserwacyjnych

mechanicznie,
ręcznie

Warzycki

PLRW200014218299

Ropa od
Sitniczanki do
ujścia

Ropa

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła

Koszenie dwukrotne,
cała długośc wałów 26446 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

Koszenie dwukrotne,
cała długośc wałów 26446 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.

PLRW20001921899

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego
do ujścia

Wisłoka

Koszenie dwukrotne,
cała długośc wałów
Wisłoki + wały
Złotnicko
Berdechowskiego 53434 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.

PLRW20001921895

Wisłoka od
Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

Wisłoka

Koszenie dwukrotne,
cała długośc wałów
Wisłoki + wały
Złotnicko
Berdechowskiego 53434 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

SW Dwory
4+940
Kanał
żeglugowy Smolice
0+000 k - 2+110 k

2016 - 2021

betonowe,
mechaniczne,
elektryczne

PLRW200002135594

PLRW2000192135599

Kanał żeglowny
Dwory

Kanał Łączański
(Kanał ŁączanySkawina)

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wisła

Kanał żeglugowy
Dwory

Kanał ŁączanySkawina

Wisła

0+000

Poz. 4055

PLRW200012218492

PLRW200002133529

Warzycki

– 3878 –

0+350

0+600

0+000 k

0+000 k

22+800

22+800

w rej. km 5+000 - 6+000: 0,5 ha
zakrzaczeń i 60 szt. drzew, w rej.
km 10+800 - 11+400: 1,0 ha
zakrzaczeń i 100 szt. drzew, w rej.
km 22+000: 0,5 ha zakrzaczeń i 70
szt. drzew

po 15 IX 2016

mechanicznie,
ręcznie

7+800 k

17+200 k

60+000

w rej. km 43+000 - 45+000: 2,0 ha
zakrzaczeń i 170 szt. drzew, w rej.
km 54+000 - 55+100: 0,5 ha
zakrzaczeń i 50 szt. drzew,

po 15 IX 2016

mechanicznie,
ręcznie

Dwory na dł.800 Smolice na dł500

cyklicznie/
jeden raz w
roku lub po
przejściu
wód
powodziow
ych

mechanicznie

Dwory na dł.600

cyklicznie/
jeden raz w
roku lub po
przejściu
wód
powodziow
ych

mechanicznie

Kanał żeglugowy Dwory
0+000 k - 7+800 k

2016 - 2021

betonowe,
ziemne

Brzeźnica na dł.300 Borek szl na
dł500

cyklicznie/
jeden raz w
roku lub po
przejściu
wód
powodziow
ych

mechanicznie

Kanał Łączany-Skawina
0+000 k - 17+200 k

2016 - 2021

betonowe,
ziemne

S W Smolice 21+220
S W Łączany
38+580

2016 - 2021

betonowe,
mechaniczne,
elektryczne

Smolice na dł 400 Miejsce na dł
500 Łączany na dł 1200 Wołowice
na dł. 400

cyklicznie/
jeden raz w
roku lub po
przejściu
wód
powodziow
ych

mechanicznie

Przeciszów, Podolsze km 16+55019+405 bl i bp

Smolice, Miejsce km 23+406-30+150 bl
i bp, 31+080-31+510 bp, Spytkowice
km 31+970-32+800 bp, Podłęże
km32+700-33+120 bl,Chałupki km
35+070-35+120 bp, 35+580-36+420
bp, Łączany km 37+150-37+600 bp,
37+650-38+560 bp, Kłokoczyn km
41+100 bl, Podgórki km 45+55045+740 bl, Pozowice km 47+12047+560 bp, Czernichów km 47+64048+080 bl, Ochodza km 54+465-

2016- 2021

2016- 2021

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192137759

PLRW200019213799

Wisła od
Skawinki do
Podłężanki

Wisła od
Podłężanki do
Raby

Wisła

Wisła

– 3879 –

60+000

97+700

97+700

134+800

w rej. km 92+000 - 93+500: 10,0 ha
zakrzaczeń i 861szt. drzew, w rej.
km 72+400 - 74+000: 35,0 ha
zakrzaczeń i
3 500 szt. drzew,

po 15 IX 2016

mechanicznie,
ręcznie

Poz. 4055

Kraków: na dł. 300 m, 300 m i 600
m

cyklicznie/
jeden raz w
roku lub po
przejściu
wód
powodziow
ych

mechanicznie

Nowe Brzesko na dł 400
Popędzyna na dł 600

cyklicznie/
jeden raz w
roku lub po
przejściu
wód
powodziow
ych

mechanicznie

54+535, 54+595-54+705 bl, 54+53554+595, 54+705-54+720 bp, Kopanka
km 55+850-56+320 bp, 57+65058+075 bp, 58+000-58+300 bp,
58+084-58+114 bp, 58+114-58+356
bp, Jeziorzany km 57+235-57+290 bl,
57+370-57+426 bl, 57+370-57+290 bl,
57+210-57+440 bl, 57+800-58+000 bl,
Kraków, brzeg prawy, km: 60+91061+320, 63+500-64+500, 64+50066+400, 66+450-67+000,
68+740+68+860, 69+133-69+176,
69+386-69+559, 70+000-70+800,
71+120-71+314, 71+326-71+392,
71+406-71+471, 71+567-71+700,
71+650-72+016, 71+650-73+206,
72+100-72+406, na odcinku 72+41572+935 tamy poprzeczne 17 szt.,
72+946-73+095, na odcinku 73+11273+157 tamy poprzeczne 4 szt.,
73+171-73+248, 73+173-73+206,
73+260-73+450, 73+260-73+550,
73+450-73+550, 73+550-73+590,
73+590-73+905, 73+634-73+750,
73+760-73+900, 73+830-73+965,
73+965-74+030, 74+150-74+214,
74+226-74+368, 74+700-75+000,
75+100-79+350, 88+400-88+510,
89+876-90+126, 89+940-90+087,
90+101-90+193, 90+222-90+348,
90+360-90+452, 90+472-90+553,
Sciejowice km 61+500-64+500 bp,
Piekary km 64+500-66+200 bl,
Kryspinów km 66+450-68+000 bl,
Kraków brzeg lewy, km: 68+20068+350, 70+100-70+400, 70+40070+570, 70+445-70+525, 71+10071+755, 71+755-72+059, 71+75572+323, 72+480-72+924, 74+62474+950, 75+015-75+948, 75+50079+000, 75+989-79+413, 76+61178+824, 82+342-83+241, 83+92084+380, 85+900-86+308, 86+66587+200, 87+248-87+312, 87+35187+514, 87+550-87+658, 87+70087+900, 88+100-88+170, 88+54088+860, 89+300-89+600, 89+95490+070, 90+112-90+189, 90+21490+324, 90+336-90+481, 90+70190+792, 90+914-91+082, 91+14691+214, 91+232-91+365, 92+31192+472, 92+488-94+000, Chałupki, bl:
km 94+600-95+050 , na odcinku
94+850-94+950 ostrogi faszynadowokamienne 3 szt., na odcinku 95+95099+000 ostrogi faszynadowo-kam. 44
szt., Wolica km 99+000-101+400 bl,
Niepołomice km 97+050-98+780 bp,
Grabie: bp, na odcinku 98+780100+450 ostrogi faszynadowo-kam.10
szt., 99+150-102+000, Niepołomice,
bp, km 102+000-102+120 (nabrzeże
przeładunkowe), Wolica km 102+100102+950 bl, Pobiednik km 104+400106+300 bl, Kożlica: bl, km 106+700107+000, 107+000-108+550, na
odcinku 105+930-107+060 ostrogi
faszynadowo-kam. 16 szt.,
Niepołomice: bp. km 102+000102+250, na odcinku 102+450102+750 ostrogi faszynadowo-kam. 8
szt., 102+600-105+150, Wola
Batorska: bp, km 105+250-105+400,
na odcinku 107+000-108+540 ostrogi
faszynadowo-kam. 8 szt., Odwiśle: bl,
na odcinku 108+640-108+700 ostrogi
faszynadowo-kam. 2 szt., 108+640108+700, na odcinku 107+780111+100 ostrogi faszynadowo-kam. 36
szt., Wawrzeńczyce: bl, na odcinku
111+880-112+000 ostrogi
faszynadowo-kam. 3 szt., Zabierzów
Boch. bp. km 108+540-109+900,
109+900-110+850, 110+850-111+200,

2016- 2021

mechanicznie,
ręcznie

2016- 2021

mechanicznie,
ręcznie

SW Kościuszko 66+400
SW Dąbie 80+875
SW Przewóz 92+150

2016 - 2021

betonowe,
mechaniczne,
elektryczne

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621763

Strumień (Kanał
Strumień) do
Rząski

Wisła

– 3880 –

134+800

160+600

Dąbrówka Morska na dł 300
Górka na dł 400; 100

Poz. 4055

cyklicznie/
jeden raz w
roku lub po
przejściu
wód
powodziow
ych

mechanicznie

na odcinku 111+200-112+000 opaska
fasz.-kam. 14 szt., Wawrzeńczyce: bl.
km 111+200-112+000, 112+000112+350, Odwiśle, bl, na odcinku
112+350-113+400 ostrogi fasz.-kam.
16 szt., Wawrzeńczyce: bl, km
113+400-113+700, 113+700-114+000,
114-116+800, na odcinku 114+500116+950 ostrogi fasz.-kam. 34 szt.,
117+100-119+950, na odcinku
118+100-120+800 ostrogi fasz.-kam.
19 szt., Zabierzów Boch.: bp, na
odcinku 112+000-112+200 ostrogi
fasz.-kam. 6 szt., Wola Zabierz.:bp, km
112+000-113+000, 113+000-113+700,
113+700-114+500, 113+400-117+000,
117+000-117+150, 117+000-117+550,
na odcinku 117+150-117+900 ostrogi
fasz.-kam. 4 szt., na odcinku 118+600119+000 ostrogi fasz.-kam 11 szt.,
Ispina, bp, km 118+000-120+000,
120+000-121+600, na odcinku
120+900-121+000 ostrogi fasz.-kam.22
szt., Nowe Brzesko:bl, km 121+000121+500, 121+500-125+500, 122+000122+500, Hebdów: bl, na odcinku
122+400-124+300 ostrogi fasz.-kam.
27 szt., 125+500-126+000, 126+100126+200, 125+400-125+500,
Śmiałowice, bl, na odcinku 126+700128+000 ostrogi fasz.-kam. 26 szt.,
Ispina: bp, km 121+000-124+100, na
odcinku 121+000-121+950 ostrogi
fasz.-kam. 14 szt., Grobla: bp, na
odcinku 124+200-126+360 ostrogi
fasz.-kam. 36 szt., Śmiłowice, bl, na
odcinku 126+500-126+600 ostrogi
fasz.-kam. 3 szt., Grobla: bp, km
126+350-128+000, na odcinku
128+000-128+300 ostrogi fasz.-kam. 7
szt., Śmiłowice: bl, km 128+700129+500, 129+500-129+700, na
odcinku 129+700-131+600 ostrogi
fasz.-kam. 24 szt., Sierosławice: bl, na
odcinku 132+440-133+800 ostrogi
fasz.-kam. 18 szt., na odcinku
134+420-134+700 ostrogi fasz.-kam. 7
szt., Grobla: bp, km 128+000-128+260,
na odcinku 128+450-129+600 ostrogi
fasz.-kam. 17 szt., 129+550-129+600,
129+600-130+300, Świniary, bp, na
odcinku 131+600-132+500 ostrogi
fasz.-kam. 16 szt., Niedary, bp, na
odcinku 133+800-134+500 ostrogi
fasz.-kam. 10 szt., Jaksice: bl, na
odcinku 134+700-134+800 ostrogi
fasz.-kam. 2 szt.,
Jaksice: bl, km 135+130-136+380,
136+380-136+650, na odcinku
136+680-137+100 ostroga fasz.-kam. 6
szt., Popędzyna: bp, na odcinku
134+800-135+050 ostrogi fasz.-kam. 3
szt., 135+150-135+350, na odcinku
135+350-135+650 ostrogi fasz.-kam. 7
szt., 135+650-136+400, na odcinku
136+430-137+560 ostrogi fasz.-kam.
10 szt., 137+600-138+900, Dąbrówka
Mors., bp, na odcinku 139+600139+920 ostrogi fasz.-kam. 3 szt.,
Witów km 140+050-144+330 bl,
Dąbrówka km 140+680-144+230 bp,
Górka km 144+280-147+450 bp,
Sokołowice km 144+420-147+460 bl,
Przemyków km 147+500-150+680 bl,
Wola Przemykowska km 147+520150+750 bp, 150+450-151+040 bp,
150+770-154+100 bp, Piotrowice km
150+880-151+226 bl, 151+218154+200 bl, Wola Rogowska km
154+160-156+884 bp, Wyszogród km
154+280-156+415 bl, 155+050155+803 bl, Rogów km 156+500156+850 bl, Wola Rogowska km
156+880-157+260 bp, Nowopole km

2016- 2021

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3881 –

Poz. 4055
156+920-160+500 bp, Rogów km
157+300-160+200 bl, Ujście Jezuickie
km 159+420-160+600 bp, Opatowiec
km 160+390-165+000 bl, Ujście
Jezuickie km 160+600 bp (nabrzeże
przeładunkowe),

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

160+600

0+000

18+100

0+850

14+000

1+749

18+300

22+700

175+200

Uście Jezuickie na dł 300
Opatowiec na dł 500; 600

cyklicznie/
jeden raz w
roku lub po
przejściu
wód
powodziow
ych

mechanicznie

Opatowiec km 160+600-169+000 bp
(nabrzeże przeładunkowe), Uście
Jezuickie km 160+700-165+000 bp,
Biskupice km 162+000-163+140 bp,
Kowsy km 164+330-165+000 bp,
165+000-168+950 bp, Nowy Korczyn
km 165+215-168+620 bl, 165+870168+620 bl, 168+600-168+700 bl
(nabrzeże przeładunkowe), 169+040170+905 bl, Borusowa km 169+180170+950 bp, Leka km 169+185171+000 bl, 171+420-174+270 bl,
174+380-175+300 bl, Samocice km
171+275-174+100 bp, Kanna km
174+100-174+420 bp, 174+180175+290 bp,

2016- 2021

mechanicznie,
ręcznie

3+700

Lewy wał rzeki Wisły w
gm. Chełmek, km wału
0+000-3+700 - długość
3700 m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

14+000

Prawy wał rzeki Wisły
w gm Przeciszów, w km
0+000-2+300 oraz
2+500-3+800 - długość
3800 m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 2
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

0+040

Prawy wał rzeki Wisły
w gm Oświęcim, w km
0+000-0+780 - długość
780 m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

10+500

Prawy wał rzeki Wisły
w gm Oświęcim, w km
3+800-6+400 - długość
2600 m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 4
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

4+020

Prawy wał rzeki Wisły
w gm Miasto
Oświęcim, w km
0+000-2+271 - długość
2271m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

19+300

Prawy wał rzeki Wisły
w gm Zator, w km
0+000-1+200 - długość
1200 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

30+500

Prawy wał rzeki Wisły
w gm Zator, w km
0+000-4+240 - długość
4240 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 6
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

Wisła

– 3882 –

4+000

Poz. 4055

12+200

Lewy wał rzeki Wisły w
gm Libiąż, w km 3+70010+340 - długość 6640
m wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 5
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

Wisła

14+300

24+800

Lewy wał rzeki Wisły w
gm Babice, w km
10+340-19+900 długość 9560 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 11
szt. śluz wałowych

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

Wisła

19+100

21+100

Lewy wał rzeki Wisły w
gm Babice, w km
0+000-1+510 - długość
1510 m

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

24+991

Lewy wał rzeki Wisły w
gm Babice, w km
0+000-1+485 - długość
1485 m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

Wisła

24+800

29+200

Lewy wał rzeki Wisły w
gm. Babice w km
19+900 - 24+150,
długość 4250 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 3
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

Wisła

25+000

30+160

Lewy wał rzeki Wisły w
gm. Babice w km 0+000
- 0+701, długość 701m

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

31+150

Lewy wał rzeki Wisły w
gm. Alwernia w km
0+701-1+690, długość
989 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt.
śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

30+200

Lewy wał rzeki Wisły w
gm. Alwernia w km
24+150 - 25+150,
długość 1000 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt.
śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

31+970

Lewy wał rzeki Wisły w
gm. Alwernia w km
25+150-26+850,
długość 1700 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt.
śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

32+630

Lewy wał rzeki Wisły w
gm. Alwernia w km
26+850 - 27+400,
długość 550 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt.
śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

Wisła

23+406

30+160

29+200

30+270

32+080

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000192135599

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wisła

Wisła

– 3883 –

29+950

36+500

Poz. 4055

36+500

Prawy wał rzeki Wisły
w gm. Spytkowice, na
całej długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

45+950

Prawy wał rzeki Wisły
w gm. Brzeźnica, na
całej długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 10 szt.
śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wisła

36+375

60+100

PLRW2000192137759

Wisła od
Skawinki do
Podłężanki

Wisła

59+735

97+475

prawy wał rzeki Wisła
w gm. Skawina: km
wału 45+750-52+200 długość 6450m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 8 szt.
przepustów wałowych,
km wału 52+26056+010 - długość 3750
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 5 szt.
przepustów wałowych,
km wału 56+12557+490 - długość
1365m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych;
lewy wał rzeki Wisła w
gm. Czernichów: km
wału 36+300-43+770 długość 7470m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 6 szt.
przepustów wałowych,
km wału 43+89047+059 - długość
3169m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał rzeki Wisła
gm. Czernichów i gm.
Liszki: km wału 47+13157+430 - długość 10299
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 19 szt.
przepustów wałowych
prawy wał rzeki Wisła
w gm. Kraków, km wału
59+735-61+625 długość 1890 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych,
km wału 62+03063+190 - długość 1160
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych,
km wału 63+79071+771 - długość
7981m wraz z
infrastruktura
towarzyszącą tj. 6 szt.
przepustów wałowych,
km wału 72+08572+770 - długość 685
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych,
km wału 72+84573+325- długość 480 m
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2szt.
przepustów wałowych,
km wału 79+183-

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000262137749

Serafa

Drwina Długa

0+000

3+490

PLRW200019213799

Wisła od
Podłężanki do
Raby

Wisła

97+570

152+100

Poz. 4055
80+703 - długośc 1520
m, km wału 81+19390+800 - długość
9607m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 6 szt.
przepustów wałowych,
prawy wał rzeki Wisła
w gm. Wieliczka km
wału 90+800-96+038 długość 5238 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych;
lewy wał rzeki Wisła w
gm. Liszki i gm. Kraków,
km wału 57+43059+500 - długość 2070
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych,
km wału 60+18062+655 - długość 2475
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych,
km wału 64+26564+765 - długość 500
m, km wału 66+53171+284 - długość 4753
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 8 szt.
przepustów wałowych,
km wału 79+78681+787 - długośc 2001
m, km wału 82+00088+800 - długość 6800
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych,
km wału 89+64090+560 - długośc 920
m, km wału 90+63891+797 - długośc 1159
m, km wału 91+99795+162 - długośc 3165
m wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych
prawy wał potoku
Drwina Długa w gm.
Kraków i gm. Wieliczka,
km wału 0+000-3+490 długość 3490 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 7 szt
przepustów wałowych,
lewy wał potoku
Drwina Długa w gm.
Kraków i gm. Wieliczka,
km wału 0+000-3+724 długość 3724 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 6 szt.
przepustów wałowych
prawy wał rzeki Wisła
w gm. Niepołomice km
wału 96+038-115+438 długość 19400 m wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 7 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał rzeki Wisła w
gm. Kraków km wału
95+272-101+247 długośc 5972 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 5 szt.
przepustów walowych;
lewy wał rzeki Wisła w
gm. IgołomiaWawrzenczyce km
wału 0+000-14+520 długość 14520 m wraz

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055
z infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych i
3 szt. przepompowni;
lewy wał rzeki Wisła w
gm. Nowe Brzesko km
wału 0+000-2+820 długośc 2820 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1szt.
przepustów wałowych;
lewy wał rzeki Wisła w
gm. Koszyce: km wału
0+000-1+760 - długość
1760 m wraz z
infrastrukturą
towarzysząca tj. 1szt.
przepustów wałowych,
km wału 0+000-1+780 długośc 1780 m, km
wału 0+000-0+960 długość 960 m, km
wału 0+000-4+300 długość 4300 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych,
km wału 0+000-1+360 długość 1360 m

PLRW200019213799

PLRW200021213999

Wisła od
Podłężanki do
Raby

Wisła od Raby
do Dunajca

Wisła

prawy wał rzeki Wisła
w gm. Drwinia, km
wału 118+800-132+000
- długość 13200m, wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą, tj. 11 szt.
przepustów walowych.

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Wisła

prawy wał rzeki Wisły
w gm. Szczurowa - km
wału 6+088-22+220
wraz z infrastrukturą
towarzyszacą tj. 8 szt
przepustów wałowych i
1 szt przepompowni

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Wisła

prawy wał Wisły w km
0+000 - 6+088 (6,088
km) wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepust wałowy i 1
szt. przepompownia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200021213999

Wisła od Raby
do Dunajca

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła

181+000

186+000

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła

186+000

191+000

Wisła

175+400

181+000

15 ha. zakrzaczeń w km 177+800
do 178+800
5,1 ha zakrzaczeń w km 179+600 do
179+900
6 ha zakrzaczeń w km 180+200 do
181+100

21,3 ha zakrzaczeń w km 181+200
do 181+600
6 ha zakrzaczeń w km 181+600 do
182+000
18,2 ha zakrzaczeń w km 184+800
do 185+800

17 ha. zakrzaczeń w km 187+800
do 188+000
0,6 ha zakrzaczeń w km 190+300 do
191+000

po 15 IX co 3
lata

mechanicznie,
ręcznie

Prace udrożnieniowe koryta rz
Wisły w m.
Brzostków ok 96 000 m3
Błotnowola ok 35 000 m3

po 15 IX co 3
lata

mechanicznie,
ręcznie

Prace udrożnieniowe koryta rz
Wisły w m.
Błotnowola ok 52 000 m3
Parchocin ok 82 000 m3

po 15 IX co 3
lata

mechanicznie,
ręcznie

Prace udrożnieniowe koryta rz
Wisły w m.
Oblekoń ok 24 000 m3
Kępa Lubawska ok 16 000 m3

mechanicznie

konserwacja i remont
budowli regulacyjnych,uzupełnienie
narzutów ,Brzostków,Kanna,Pawłów,
Strojców,Tonia

8160 tyś zł w
okresie 20162021
na 6 lat

mechanicznie

corocznie

mechanicznie

konserwacja i remont
budowli regulacyjnych,uzupełnienie
narzutów
Mędrzechów,Błotnowola,Parchocin,Ku
pienin

3150 tyś zł w
okresie 20162021
na 6 lat

mechanicznie

corocznie

mechanicznie

konserwacja i remont
budowli regulacyjnych,uzupełnienie
narzutów Oblekoń,Odmęt,Laskówka
,Lubasz,Rataje sł,Kępa Lubawska

5100 tyś zł w
okresie 20162021
na 6 lat

mechanicznie

corocznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła
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191+000

corocznie

mechanicznie

konserwacja i remont
budowli regulacyjnych,uzupełnienie
narzutów
Maniów, Kółko Żabieckie, Komorów,
Gace Słupieckie, Wola Szczucińska

5400 tyś zł w
okresie 20162021
na 6 lat

mechanicznie

corocznie

mechanicznie

konserwacja i remont
budowli regulacyjnych,uzupełnienie
narzutów
Słupiec, Gace słupieckie

5100 tyś zł w
okresie 20162021
na 6 lat

mechanicznie

corocznie

mechanicznie

konserwacja i remont budowli
regulacyjnych,uzupełnienie narzutów
Słupiec, Otałęż, Budziska,

4 200 tyś zł w
okresie 20162021
na 6 lat

mechanicznie

Prace udrożnieniowe koryta rz
Wisły w m. Maśnik ok 16 000 m3

corocznie

mechanicznie

konserwacja i remont
budowli regulacyjnych,uzupełnienie
narzutów Otałęż, Budziska, Surowa,
Maśnik

5400 tyś zł w
okresie 20162021
na 6 lat

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

pogłębienie do 1,4m 2000 mb
Maśnik, Rybitwy, Połaniec, namuł
i rumoszów w szlaku żeglownym

corocznie

mechanicznie

konserwacja i remont budowli
regulacynjnych, uzupełnianie narzutu

2016- 2021

mechanicznie

VIII - II co 3
lat

mechanicznie,
ręcznie

pogłębienie do 1,4m 200 mb m.
Tursko Kol. namuł i rumoszów w
szlaku żeglownym

corocznie

mechanicznie

w km 226+000 - 227+000 konserwacja
i remont budowli regulacynjnych,
uzupełnianie narzutu, konserwacja
placu przeładunkowego

2016- 2021

mechanicznie

VIII - II co 3
lat

mechanicznie,
ręcznie

pogłębienie do 1,4m 300 mb m.
Rożniaty 500 mb m. Zaduszniki
namuł i rumoszów w szlaku
żeglownym

corocznie

mechanicznie

konserwacja i remont budowli
regulacynjnych, uzupełnianie narzutu

2016- 2021

mechanicznie

VIII - II co 3
lat

mechanicznie,
ręcznie

pogłębienie do 1,4m 2500 mb m.
Zaduszniki; 1200 mb m. Przykop;
2600 mb m. Długołęka , namuł i
rumoszów w szlaku żeglownym

corocznie

mechanicznie

konserwacja i remont budowli
regulacynjnych, uzupełnianie narzutu

2016- 2021

mechanicznie

po 15 IX co 3
lata

mechanicznie,
ręcznie

po 15 IX co 3
lata

mechanicznie,
ręcznie

Prace udrożnieniowe koryta rz
Wisły w m.
Gace Słupieckie ok 32 000 m3
Słupiec ok 30 000 m3

po 15 IX co 3
lata

mechanicznie,
ręcznie

Prace udrożnieniowe koryta rz
Wisły w m. Słupiec ok 80 000 m3
Budziska ok 35 000 m3

po 15 IX co 3
lata

mechanicznie,
ręcznie

222+000

2,35 ha m.Gliny Wielkie; 31,05 ha
wyspa Gliny Wielkie; 7,9 ha Gliny
Małe; 10,23 ha Rybitwy; 13,0 ha
Połaniec; 3,1 ha Winnica; 6,7 ha
Ostrówek

VIII - II co 3
lat

227+000

4,8 ha m. Ostrówek; 12,1 ha m.
Zawada (wyspa I); 18,2 ha m.
Tursko Małe; 2,7 ha Tursko Kol.
(wyspa II)

196+000

201+000

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła

201+000

206+000

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła

206+000

211+000

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła

211+000

216+000

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

222+000

mechanicznie

Prace udrożnieniowe koryta rz
Wisły w m.
Gace Słupieckie ok 30 000 m3

196+000

Wisła

Wisła

5500 tyś zł w
okresie 20162021
na 6 lat

Prace udrożnieniowe koryta rz
Wisły w m.
Kępa Lubawska ok 15 000 m3
Rataje Karskie ok 12 000 m3

PLRW20002121799

216+000

mechanicznie

konserwacja i remont
budowli regulacyjnych,uzupełnienie
narzutów ,Rataje,Kępa Lubawska,
Szczucin,Lubasz,Łęka Szcz,Kółko
Żabieckie

mechanicznie,
ręcznie

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła

2 ha zakrzaczeń w km 191+500 do
192+200
8,6 ha zakrzaczeń w km 192+000 do
193+000
7,6 ha zakrzaczeń w km 193+000 do
193+500
4,9 ha zakrzaczeń w km
195+400 do 195+800

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

227+000

232+200

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

232+200

242+500

8,6 ha zakrzaczeń w km 196+300 do
197+800
3 ha zakrzaczeń w km 197+200 do
198+000
6 ha zakrzaczeń w km 198+700 do
199+100
35,2 ha zakrzaczeń w km 199+200
do 201+800

12,2 ha zakrzaczeń w km 202+000
do 203+300
10,8 ha zakrzaczeń w km 203+000
do 204+000

11,2 ha. zakrzaczeń w km 206+500
do 207+500
5,3 ha zakrzaczeń w km 207+500 do
208+500
4,6 ha zakrzaczeń w km 208+500 do
209+500

3,7 ha zakrzaczeń w km 211+600 do
211+900
2,4 ha zakrzaczeń w km 212+400 do
212+900

7,3 ha m. Wola Zdakowska; 1,2 ha
m. Niekurza;
6,1 ha m.
Rożniaty;
6,8 ha m.
Rożniaty;
2,3 ha m.
Niekurza;
5,6 ha m.
Rożniaty;
5,9 ha m.
Szwagrów;
10,5 ha
m. Rożniaty;
6,3 ha
m. Zaduszniki
5,6 ha m. Zaduszniki;
9,0 ha
m. Przykop;
40,5 ha
m. Przykop;
5,2 ha m.
Lipnik;
0,31 ha m.
Lipnik (wyspa);
6,3 ha m.
Przykop (wyspy); 16,3 ha m.
Dymitrów Mały; 4,3 ha m.
Dymitrów Mały (wyspy);
27,2 ha m. Baranów Sandomierski

Poz. 4055

po 15 IX co 3
lata

corocznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

242+500

247+900

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

247+900

255+000

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

255+000

260+000

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

260+000

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

PLRW20002121999

31,3 ha m.Baranów Sandomierski;
1,8 ha m. Otoka Grabińska
9,8
ha m. Bogoria Świniarska;
2,45 ha m. Gągolin;
1,6 ha m. Gągolin (wyspa) 4,4 ha
m. Łążek
23,4 ha m.
Suchorzów;
9,7 ha m.
Siedleszczany
4,1 ha m. Chodków Stary; 1,2 ha
m. Nagnajów, Tarnobrzeg
1,5
ha m. Chodków Stary 1,5 ha; 10,0
ha m. Kępa Nagnajewska 4,5 ha;
1,6 ha; 0,6ha m. Krzcin
0,5 ha m. Krzcin(wyspy);
4,8 ha; 1,0 ha
m. Miechocin, Tranobrzeg
4,3 ha m. Łukowiec

Poz. 4055

VIII - II co 3
lat

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja i remont budowli
regulacynjnych, uzupełnianie narzutu

2016- 2021

mechanicznie

VIII - II co 3
lat

mechanicznie,
ręcznie

pogłębienie do 1,4m 2800 mb,
900 mb, 1500 mb m.Tarnobrzeg
namuł i rumoszów w szlaku
żeglownym

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja i remont budowli
regulacynjnych, uzupełnianie narzutu

2016- 2021

mechanicznie

pow.0,45 ha bl. Bogoria Sk.3,00 ha
bp Dzików,pow.4,00 ha bl Ciszyca

co 3 lata

mechanicznie

przemiał 200 m.dł i 50 m.szer
Ciszyca

corocznie

mechanicznie

ostrogi-22szt opaski -3 szt
tam.równ.2 szt. Bogoria Sk.

2016- 2021

mechanicznie

265+000

pow.0,60 ha bp. Sielec

co 3 lata

mechanicznie

4 szt.przemiałów o łocznej dł.1400m i szer.- 240m Ostrołęka

corocznie

mechanicznie

ostrogi-5szt opaski -1 szt
tam.równ.1 szt. Koćmierzów

2016- 2021

mechanicznie

265+000

270+000

pow.0,45 ha bl. Zawisełcze
pow.5,00 ha bl Koćmierzów

co 3 lata

mechanicznie

przemiał 100 m.dł i 50 m.szer
Zawisełcze

corocznie

mechanicznie

ostrogi-29szt opaski -4 szt
tam.równ.1 szt tam.poprz.9 szt.
Sandomierz

2016- 2021

mechanicznie

Wisła

270+000

275+000

pow.2,45 ha bp. Zalesie Gorzyckie
pow.5,00 ha bl Kamień Pleb.i Nowy
Kam.

co 3 lata

mechanicznie

przemiał dł. 600m i szer. 100m
Kamień Łukawski

corocznie

mechanicznie

ostrogi-19 szt opaski -3 szt
tam.równ-.2 szt. Kamień Nowy

2016- 2021

mechanicznie

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

275+000

279+700

pow.0,24 ha bp. Wrzawy

co 3 lata

mechanicznie

2 szt. Przemiałów o łocznej dł.400m i szer.- 200m Mściów

corocznie

mechanicznie

ostrogi-19 szt opaski -1 szt
tam.równ-.2 szt. Mściów

2017- 2022

mechanicznie

PLRW2000212319

Wisła od Sanu
do Sanny

Wisła

279+700

285+000

pow.0,45 ha bl. Szczytniki
pow..4.00 ha Witkowice pow.4.00
ha Janiszów bp

co 3 lata

mechanicznie

2 szt. Przemiałów o łocznej dł.400m i szer.- 130m Kęmpa
Chwałoska

corocznie

mechanicznie

ostrogi-6 szt opaski -1 szt tam.równ.1 szt. Kęmpa Chwałoska

2017- 2022

mechanicznie

PLRW2000212319

Wisła od Sanu
do Sanny

Wisła

285+000

290+000

pow.0,80 ha bp. Janiszów pow.6,00
ha bl Pogórze,pow 3,00 ha bl
Zawichost

co 3 lata

mechanicznie

2 szt. Przemiałów o łocznej dł.500m i szer.- 160m Zawichost

corocznie

mechanicznie

ostrogi-20 szt opaski -4 szt
tam.równ-.3 szt tam.pop. 3 szt.
Zawichost

2017- 2022

mechanicznie

PLRW2000212319

Wisła od Sanu
do Sanny

Wisła

290+000

295+200

pow.5,30 ha bp. Zabełcze

co 3 lata

mechanicznie

2 szt. Przemiałów o łocznej dł.800m i szer.- 180m Piotrowice

corocznie

mechanicznie

ostrogi-14 szt tam.równ-.3 szt
tam.pop. 3 szt. Piotrowice

2017- 2022

mechanicznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001621992

PLRW2000172312

PLRW200019217499

PLRW200019217699

PLRW20001921899

PLRW200019219699

PLRW200019219899

Prypeć

Rzeka
Strachocka

Breń- Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia

Wisłoka od pot.
Kiełkowskiego
do ujścia

Trzeniówka od
Karolówki do
ujścia

Łęg od Murynia
do ujścia

Prypeć

Rzeka Strachocka

Breń

Strumień

Wisłoka

Trzeniówka

Łęg

– 3888 –

ok. 9 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 17 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 36 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 22 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 9 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 6 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 5 ha, międzywale rzeki Wisły

sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków
zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3889 –
międzywala

PLRW20002121799

PLRW20002121999

PLRW20002122999

PLRW2000212319

PLRW20002621729

PLRW20002621732

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła od
Wisłoki do Sanu

San od Rudni do
ujścia

Wisła od Sanu
do Sanny

Kanał
Zyblikiewicza

Rów Odmęcki

Wisła

Wisła

San

Wisła

Kanał Zyblikiewicza 2

Rów Odmęcki

ok. 1059 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 123 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 16 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 190 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 47 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 19 ha, międzywale rzeki Wisły

sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621734

PLRW20002621752

PLRW200026219112

PLRW2000623152

PLRW2000623169

PLRW20009231499

PLRW20001921499

Dopływ z
Maniowa

Kineta

Kanał Kliszowski

Smugi

Czyżówka

Opatówka od
Żychawy do
ujścia

Dunajec od
Zbiornika
Czchów do
ujścia

Dopływ z Maniowa

Kineta

Kanał Kliszowski

Smugi

Czyżówka

Opatówka

Dunajec

– 3890 –

ok. 33 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 66 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 7 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 21 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 20 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 6 ha, międzywale rzeki Wisły

ok. 65 ha, międzywale rzeki
Dunajec

sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze
międzywala
sukcesywnie
w miarę
wydawania
decyzji
Dyrektora
RZGW
nakazujących
wycinkę
drzew i
krzewów w
obszarze

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków
zgodnie ze
wskazaniami
Programu
wycinki drzew i
krzewów na
obszarach
szczególnego
zagrożenia
powodzią dla
RZGW Kraków

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

międzywala

PLRW2000921789

Czarna od
zbiornika
Chańcza do
ujścia

Czarna Staszowska

0+000

26+000

Usuwanie suchych i zagrzżających
drzew i krzewów na odcinku 25,0
km wykaszanie skarpy i dna w m.
Staszów i Połaniec

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie zatorów i powalonych
drzew i krzewów na odcinku 25,0
km

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja i remont budowli
regulacynjnych, uzupełnianie narzutu

co 6 lat

mechanicznie

PLRW2000921789

Czarna od
zbiornika
Chańcza do
ujścia

Czarna Staszowska

26+000

39+000

Usuwanie suchych i zagrzżających
drzew i krzewów na odcinku 15,250
km wykaszanie skarpy i dna w m.
Staszów i Połaniec

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie zatorów i powalonych
drzew i krzewów na odcinku
15,250 km

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja i remont budowli
regulacynjnych, uzupełnianie narzutu

co 6 lat

mechanicznie

PLRW2000921783

Czarna od
Dopływu z
Rembowa do
Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Czarna Staszowska

45+100

46+900

Usuwanie suchych i zagrzżających
drzew i krzewów na odcinku 5,0 km

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie zatorów i powalonych
drzew i krzewów na odcinku 5,0
km

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20009217817

Czarna od
Łukawki do
Dopływu z
Rembowa

Czarna Staszowska

46+900

55+850

Usuwanie suchych i zagrzżających
drzew i krzewów na odcinku 10,0
km

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie zatorów i powalonych
drzew i krzewów na odcinku 10,0
km

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062178132

Czarna do
Łukawki (bez
Dopływu spod
Drugni)

Czarna Staszowska

55+850

55+072

Usuwanie suchych i zagrzżających
drzew i krzewów na odcinku 11,0
km

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie zatorów i powalonych
drzew i krzewów na odcinku 11,0
km

VIII - II
corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019219499

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Koprzywianka

0+000

7+000

na odcinku 5000 m Zawisełcze
Złota

2018- 2021

mechanicznie

80 mb płotka km 1+400 - 4+500

2016

ręcznie

PLRW200019219499

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Koprzywianka

7+000

14+000

na odcinku 2800 mb Koprzywnica

2016, 2017

mechanicznie

PLRW200019219699

Trześniówka od
Karolówki do
ujścia

Trześniówka od
Karolówki do ujścia

0+000

29+100

na odcinku 13000 mb Stale
Jadachy,Ślezaki

2018- 2021

mechanicznie

PLRW200017219634

Trześniówka do
Karolówki

Trześniówka do
Karolówki

29+100

54+070

na odcinku 8000 mb Marki Durdy
Knapy Babule

2016, 2017

mechanicznie

pow. 1,5 ha km 11+300-14+000

X.2016 II.2017

mechanicznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3892 –

PLRW200019219899

Łęg od Murynia
do ujścia

Łęg

0+000

48+100

PLRW200019219853

Łęg od Przywry
(z Przywrą od
Dąbrówki do
ujścia) do
Murynia

Łęg

48+100

PLRW200019219839

Łęg od Turki do
Przyrwy (bez
Przyrwy)

Łęg

PLRW200017219829

Łęg do Turka

PLRW20001021699

pow.1,0 ha km5+500-8+000 pow
0,50 km 20+800-21+300 pow.1,0
ha km 30+500-33+000 pow.0,50 ha
km 42+800-44+000

paźdz.2016luty 2017
paźdz.2017luty 2018
paźdz.2018luty2019
paźdz.2019luty 2020

Poz. 4055

Zalesie Gorzyckie do Bojanów na
odcinku 48000 m

corocznie

mechanicznie

53+300

Bojanów do Wilcza Wola na
odcinku 5200 m

corocznie

mechanicznie

53+300

65+200

Wilcza Wola na odcinku 3700 m

corocznie

mechanicznie

Łęg

65+200

80+384

Wilcza Wola do Przewrotne
15000 m

corocznie

mechanicznie

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida

0+000

45+200

18,08 ha Podraje-Chroberz na dług.
45 km

co 3 lata

mechanicznie

udrażnianie na długości 45,2 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001021699

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida

45+200

83+050

15,14 ha Chroberz- Korytnica

co 3 lata

mechanicznie

odmulanie koryta Nidy na dług.
1500m (od 61+770 do 63+270)

od 2017 do
2021r.

mechanicznie

PLRW200010216531

Nida od Czarnej
Nidy do Cieku
od Korytnicy

Nida

83+050

103+550

8,2 ha Korytnica-Brzegi

co 3 lata

mechanicznie

udrażnianie na długości 20,5 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000921649

Czarna Nida od
Morawki do
ujścia

Czarna Nida

0+000

27+000

10,8 ha Brzegi-Morawica

co 3 lata

mechanicznie

udrażnianie na długości 27,0 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20008216459

Czarna Nida od
Pierzchnianki do
Morawki z
Luborzanką (od
Zalewu Cedzyna
do ujścia)

Czarna Nida

27+000

39+000

4,8 ha Morawica-Marzysz

co 3 lata

mechanicznie

udrażnianie na długości 12,0 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła

mechanicznie

tamy podłużne- 12 szt., opaski
brzegowe- 14 szt. (0+879-45+200),
konserwacja i remont budowli
regulacyjnych, uzupełnianie narzutu

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał Wisły w km
0+000 - 44+800 - (44,80
km) wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 11 szt.
przepust wałowy i 3
szt. przepompownia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

PLRW20001021699

PLRW20001021699

PLRW20001021699

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nida

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału- 5.5 km, Lewy wał
rz. Nidy Pińczów Kopernia w km 0+0005+500, gm. Pińczów,
powiat pińczowski

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Nida

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-2.52 km, Lewy
wał rz. Nidy Kopernia Zalesie w km 0+0002+520, gm. Pińczów,
powiat pińczowski

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Nida

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-3.77 km, Lewy
wał rz. Nidy Zalesie Skowronno, gm.
Pińczów 0+000-3+770,
powiat pińczowski

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Nida

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-1.73 km, Lewy
wał rz. Nidy Staniowice
- Sobków, gm. Sobków
w km 0+000-1+730,
powiat jędrzejowski

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Nida

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-3.8 km, Prawy
wał rz. Nidy PińczówMichałów w km 0+0003+800, gm. Pińczów,
powiat pińczowski

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Nida

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-3.005 km, Prawy
wał rz. Nidy Pawłowice
- Bełk, gm. Michałów w
km 0+000-3+005,
powiat pińczowski

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Nida

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-4.34 km, Prawy
wał rz. Nidy w
Sobowicach, gm.
Imielno w km 0+0004+340, powiat
jędrzejowski

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Nida, gm. Imielno,
Sobków, Kije,
Pińczów, Michałów

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida

PLRW200010216531

Nida od Czarnej
Nidy do Cieku
od Korytnicy

Nida

PLRW20001021699

PLRW20001021699

PLRW20001021699

Nida od Czarnej
Nidy do Cieku
od Korytnicy

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Poz. 4055
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz z
mostem i stopniem w
m. Rębów w km
85+460, gm. Kije,
powiat pińczowski

PLRW20001021699

PLRW200010216531

– 3893 –
oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy konstrukcjach
stalowych - stopień 64+900, 66+300,
67+900 w m. Pińczów, 73+900 w m.
Zalesie, gm. Pińczów, powiat
pińczowski, 77+840 w m. Sobowice,
83+840 w m. Motkowice, bystrotok w
km 78+100 w m. Sobowice, gm.
Imielno, powiat jędrzejowski

co 3 lata

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-6.676 km, Lewy
wał rz. Nidy Motkowice
- Korytnica, gm. Kije w
km 0+000-6+676, gm.
Imielno, powiat
pińczowski,
jędrzejowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-1.58 km, Lewy
wał rz. Nidy Korytnica Staniowice, gm.
Sobków w km 0+0001+580 powiat
jędrzejowski

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001021699

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida

PLRW20001021699

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida

PLRW200010216531

Nida od Czarnej
Nidy do Cieku
od Korytnicy

Nida

PLRW200010216531

Nida od Czarnej
Nidy do Cieku
od Korytnicy

Nida

PLRW20001021699

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Nida

PLRW2000921789

Czarna od
zbiornika
Chańcza do
ujścia

Czarna Staszowska

PLRW200019219499

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Koprzywianka

PLRW200019219499

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Koprzywianka

– 3894 –

Poz. 4055

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-1.54 km, Prawy
wał rz. Nidy w Stawach,
gm. Imielno w km
0+000-1+540, powiat
jędrzejowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-5.93 km, Prawy
wał rz. Nidy Motkowice
- Borszowice, gm. Kije,
Imielno w km 0+0005+930, powiat
pińczowski,
jędrzejowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-3.67 km, Prawy
wał rz. Nidy Kotlice Mokrsko Dolne, gm.
Sobków w km 0+0003+670, powiat
jędrzejowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-3.64 km, Prawy
wał rz. Nidy Mokrsko
Górne - Brzezno, gm.
Sobków w km 0+0003+640, powiat
jędrzejowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża wału,
lewy wał rz. Nidy w km
0+000-5+000 wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą,
prace w obrębie
podłoża i korpusu
wałów, 1,77km prawy
wał;
7,9km
lewy wał m. Łęg,
Połaniec, Rudniki,
Winnica, gm. Połaniec,
pow. Staszów
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 14+600
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych oraz prace
na pompowni y gm.
Samborzec
Koprzywnica msc.
Zawisełcze Zajeziorze,
Koprzywnica
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 14+400
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych oraz prace
na pompowni wody
gm. Samborzec
Koprzywnica msc.

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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Zawisełcze Zajeziorze,
Koprzywnica

PLRW200019219499

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Koprzywianka

PLRW200019219699

Trześniówka od
Karolówki do
ujścia

Trześniówka

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

0+000

14+000

Punktowo na całej długości cieku
75 ha gm. Samborzec Koprzywnica
msc. Zawisełcze Zajeziorze,
Koprzywnica gm.Klimontów msc.
Szymanowice pow. Sandomierz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 3+710
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych oraz prace
na pompowni wody
msc. Sandomierz
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
17+000 - 42+300
0+000 - 0+200
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych oraz prace
na pompowni gm.
Sandomierz,
Samborzec,
Koprzywnica, Łoniów
msc. Sandomierz,
Łukowiec, Otoka
Grabińska pow.
Sandomierz
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 1+800
0+000 - 1+300
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych msc.
Sandomierz
0+000 - 4+950
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych msc.
Sandomierz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW2000212319

Wisła od Sanu
do Sanny

Wisła

PLRW2000212319

Wisła od Sanu
do Sanny

Wisła

PLRW2000212319

Wisła od Sanu
do Sanny

Wisła
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Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 3+350
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych msc.
Sandomierz
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 7+800
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych gm.
Dwikozy msc. Kamień
Nowy, Szczytniki
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 7+800
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych gm.
Dwikozy msc. Kamień
Nowy, Szczytniki
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 3+700
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych oraz prace
na pompowni gm.
Dwikozy msc. Winiary,
Podgórze pow.
Sandomierz pow.
Sandomierz
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 0+577
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych msc.
Zawichost

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000212319

Wisła od Sanu
do Sanny

Wisła

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła
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Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 3+000
0+000 - 0+320
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych gm.
Zawichost msc.
Zwichost, Piotrowice
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 2+700
(0+000 - 5+500)
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych gm.
Zawichost msc. Linów
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 1+080
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych gm. Łoniów
msc. Świniary pow.
Sandomierz
prace w obrębie
korpusu i podłoza
wałów, lewy wał
przeciwpowodziowy
53,52km, gm. Nowy
Korczyn, Pacanów,
pow. Buski,Łubnice,
Połaniec, pow. Staszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002121999

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wałów, lewy wał
przewciwpowodziowy:
14,5km, gm. Połaniec,
Osiek, pow. Staszów

PLRW2000212319

Wisła od Sanu
do Sanny

Wisła

prawy wał dł. 7205m,

cyklicznie co
roku dwukrotne
koszenie skarp i
korony wału

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002121799

Wisła od
Dunajca do
Wisłoki

Wisła

Koszenie dwukrotne,
cała długośc wałów 26446 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002121999

PLRW2000212319

PLRW200019219899

PLRW200019219699

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Wisła od Sanu
do Sanny

Łęg od Murynia
do ujścia

Trześniówka od
Karolówki do
ujścia

– 3898 –
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Wisła

Koszenie dwukrotne,
cała długośc wałów 26446 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.

Wisła

279+800

Wał prawy sekcji II, III,
IV, V, VI, VII -31776mb
w m-c: Wrzawy, Zalesie
Gorzyckie, Tarnobrzeg,
Nagnajów, Przewóz,
Dymitrów Mały

co rocznie
dwukrotne
koszenie

Koszenie
mechaniczneręczne

24+661

jaz w m-c Krawce
Wały na całej długości
40530mb w m-c:
Gorzyce, Orlisko, Kępie
Zaleszańskie, Grębów

co rocznie
dwukrotne
koszenie

bieżąca
konserwacja
jazu
Koszenie
mechaniczneręczne

29+069

jaz w m-c Stale i
Jadachy,
wał prawy 28249m
(Przyrwa wał: P 1100m,
L 1050m, Koniecpólka
wał: P 174m, L 163m),
wał lewy 24462m
(Kaczówka wał: P
2975m, L 3263m,
Łuczek wał: P 1870m, L
1880m), - 65186mb w
m-c Trześń, Sobów,
Stale, Chmielów,
Ślęzaki

co rocznie
dwukrotne
koszenie

bieżąca
konserwacja
jazu,
Koszenie
mechaniczneręczne

jaz w m-c Marki
wał prawy 7693m
(Korzeń wał: P 590m, L
556m),
wał lewy 7169m 16008mb w m-c Durdy

co rocznie
dwukrotne
koszenie

bieżąca
konserwacja
jazu
Koszenie
mechaniczneręczne

Łęg

Trześniówka

238+500

0+000

0+000

PLRW200017219634

Trześniówka do
Karolówki

Trześniówka

29+069

36+869

PLRW2000192329

Sanna od
Stanianki do
ujścia

Kanał Opoka-Borów

0+000

5+180

150 arów

co 2 lata

ręcznie

0+000-5+180

Co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000623269

Tuczyn

Tuczyn

0+000

23+564

250 arów

co 2 lata

ręcznie

0+000÷1+600; 2+800÷23+564

Co 3 lata

mechanicznie

progi w km 9+950÷11+315 i bystrotok
w km 11+690

do 2020

remont

PLRW2000623249

Karasiówka

Karasiówka

0+000
22+000

10+000
33+100

135 arów

co 2 lata

ręcznie

0+000÷2+000 oraz
22+000÷32+300

Co 3 lata

mechanicznie

stopnie w km 0+240÷1+660 i progi w
km 23+200÷24+280

do 2020

odbudowa

PLRW2000623249

Karasiówka

Jędrzejówka

0+000

8+200

84 ary

co 2 lata

ręcznie

0+000-8+200

Co 3 lata

mechanicznie

budowle wymienione w tabeli nr 1

do 2020

odbudowa
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PLRW2000623229

Sanna od źródeł
do Stanianki

Stanianka

0+000

7+700

0+000-7+700

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-7+700

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub remont budowli-tab.1

2020

konserwacja lub
remont budowlitab. 1

PLRW2000192329

Sanna od
Stanianki do
ujścia

Sanna

0+000

13+880

0+000-13+880 i 39+050-57+750

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000-13+880 i 39+050-57+750

Co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

budowle wymienione w tabeli nr 1

2016, 2018

konserwacja lub
remont budowlitab. 1

konserwacja lub
remont budowli-tab. 1

2016, 2018

ręcznie

PLRW2000623229

Sanna od źródeł
do Stanianki

Sanna

39+050

57+750

0+000-13+880 i 39+050-57+750

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2016, 2018

konserwacja lub
remont budowlitab. 1

konserwacja lub
remont budowli-tab. 1

2016, 2018

ręcznie

PLRW2000192329

Sanna od
Stanianki do
ujścia

Lucianka

0+000

0+860

0+000-0+860

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-0+860

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000623269

Tuczyn

Partyzant

0+000

2+500

25 arów

co 3 lata

ręcznie

0+000-2+500

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000623269

Tuczyn

Ciek Spod Suchodół

0+000

2+000

30 arów

co 3 lata

ręcznie

0+000-2+000

Co 3 lata

mechanicznie

przepusty wałowe

koserwacja
bieżąca-co
roku,remont-raz
na 5 lat

konserwacja
bieżąca obkoszenie,od
mulenie,remon
t - zakres
zgodnie z
potrzebami

wyloty z
przepompowni wraz z
rowami
odprowadzajacymi
wodę

rowy
odpływowecorocznie,
remont
konstrukcji
wylotu-według
potrzeb

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000212319

Wisła od Sanu
do Sanny

Wał wislany Dolina
Janiszowska

0+000

7+080

PLRW2000192329

Sanna od
Stanianki do
ujścia

Opoka

0+660

wał rzeki
Sanny

PLRW2000172286169

Łada do Osy

OSA

0+000

6+900

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Dunajec

173+750

184+00

korpus wału-lokalnie

60a.zakrz.

co 3 lata

po
15.VI.2016

mechanicznie,
ręcznie

ręcznie

0+000-13+880 i 39+050-57+750

warstwa namułu do 30 cm-rowek
odpływowy

0+000-6+900

Co 3 lata

corocznie

po
15.IX.2016
r.

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

budowle wymienione w tabeli nr 1
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PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Szlembarski

0+000

0+200

0+000 - 0+200

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Huba odc. 2 - 50, 30 m

2020

mechanicznie

0+000 - 0+100

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Hubny

0+000

0+400

0+000 - 0+400

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Huba odc. 2 - 50, 30 m

2020

mechanicznie

odcinek żłobu wraz z zaporą
p.rumowiskową

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Wronina

0+000

1+550

0+000 - 1+550

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Piekiełko

0+000

0+700

0+000 - 0+450

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Maniowy odc.2 - 200, 70 m

2019

mechanicznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Głęboki Jar

0+000

1+800

0+000 - 1+800

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Frydman odc. 2 - 30, 70m

2017, 2018

mechanicznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Limierzyska

0+000

2+100

0+000 - 2+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Maniowy odc. 2 - 50, 50m

2016

mechanicznie

0+100 - 1+150

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Mizerzanka

0+000

3+300

0+000 - 3+300

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Mizerna odc. 2 - 70, 70m (czasza
zapory)

2017

mechanicznie

0+000 - 2+600

2017, 2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Kluszkowianka

1+300
(0+000)

5+320
(4+020)

Kluszkowce odc. 1 - 50m (ujście)

2019

mechanicznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Kosarzyska

0+000

1+150

0+000 - 1+150

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Głęboki Potok

0+000

0+500

0+000 - 0+500

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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Frydman odc. 4 - 1500, 100, 200,
100m

2016, 2017

mechanicznie

Frydman odc.2 - 50, 50m

2017

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

0+200 - 0+600

2016

mechanicznie

2017, 2018

mechanicznie,
ręcznie

Krempachy odc. 4 - 50, 50 ,50,
50m

2018

mechanicznie

0+000 - 4+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Niedzica odc. 7 - 7x100m

2016 - 2020

20+650

4+000 - 20+650

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Łapsze Wyżne odc. 3 - 3x50m ,
Łapsze Niżne odc., 2 - 2x50,
Niedzica odc. 1 - 50

0+000

7+500

0+000 - 7+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Słotwiński

0+000

0+300

0+000 - 0+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Niedziczanka

Kacwiński

0+000

3+500

Niedziczanka

Strzyżawski

0+000

2+800

PLRW2000122141569

Przykopa

Przykopa

0+000

7+500

1+800 - 7+500

PLRW2000122141569

Przykopa

Cygański

0+000

0+650

PLRW2000122141569

Przykopa

Przeczny

0+000

0+750

0+000 - 0+750

2017

PLRW2000122141569

Przykopa

Dursztyński

0+000

1+700

0+000 - 1+700

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Niedziczanka

0+000

4+000

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Łapszanka

4+000

PLRW2000122141729

Niedziczanka

Kacwinianka

PLRW2000122141729

Niedziczanka

PLRW2000122141729

PLRW2000122141729

0+000 - 2+800

co 2 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Poz. 4055

mechanicznie,
ręcznie

0+000 - 1+800

2017

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

0+400 - 2+800

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

2016, 2018,
2020

mechanicznie

14+100 - 14+400

2016

mechanicznie,
ręcznie

Kacwin odc. 3 -50, 50, 100m

2016 - 2018

mechanicznie

Łapsze Niżne odc. 2 - 30, 50m

2020

mechanicznie

Łapsze Niżne odc. 2 - 30, 50m

2020

mechanicznie
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PLRW200015214195

Dunajec od Zb.
Czorsztyn do
Grajcarka

Dunajec

152+100

173+750

Sromowce Niżne

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015214195

Dunajec od Zb.
Czorsztyn do
Grajcarka

Macelowy

0+000

1+220

0+000 - 1+220

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000 - 1+000

2018

mechanicznie

PLRW200015214195

Dunajec od Zb.
Czorsztyn do
Grajcarka

Na Lądzie

0+000

0+450

PLRW2000122141969

Grajcarek

Grajcarek

0+000

8+550

0+000 - 8+550

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000 - 4+500

2016 - 2020

mechanicznie

0+000 -4+000

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Skotnicki

0+000

1+450

0+000 - 1+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Szczawnica odc.1 - 50m

2016

mechanicznie

0+000 - 0+870

2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Biały

0+000

0+500

0+000 - 0+500

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Czarny

0+000

0+550

0+000 - 0+550

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Jarmuta

0+000

0+650

Szczawnica odc. 2 - 30, 50m
(czasza zapory)

2017

mechanicznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Sopotnicki

0+000

4+500

0+000 - 4+500

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

Szczawnica odc. 2 - 30, 50m
(czasza zapory)

2018, 2020

mechanicznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Pod Górkami

0+000

0+200

0+000-0+200

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122141969

Grajcarek

Bryjarka

0+000

0+500

PLRW2000122141969

Grajcarek

Smolak

0+000

PLRW2000122141969

Grajcarek

Niterbak

PLRW2000122141969

Grajcarek

PLRW2000122141969

0+325 - 0+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Poz. 4055

Szczawnica odc. 2 - 50, 100m

2016

mechanicznie

0+150

Szczawnica odc. 1 - 20m (ujście)

2019

mechanicznie

0+000

1+300

Szczawnica odc. 1 - 20m (ujście)

2019

mechanicznie

Sielski

0+000

1+700

0+000 - 1+700

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

Szlachtowa odc. 3 - 3x50m

2016 - 2018

mechanicznie

Grajcarek

Szlachtowski

0+000

0+400

0+000 - 0+400

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Krupianki

0+000

0+500

0+000 - 0+500

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Czerszla

0+000

0+150

0+000 - 0+150

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Stary

0+000

2+300

0+000 - 2+300

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

Jaworki odc. 2- 2x30m

2019, 2020

mechanicznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Czarna Woda

0+000

3+000

0+000 - 3+000

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jaworki odc. 2- 2x30m

2017, 2020

mechanicznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Jasielnik

0+000

0+250

0+000 - 0+250

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+000 - 0+450

2016

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122141969

Grajcarek

Skalskie

0+000

0+800

0+000-0+800

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141969

Grajcarek

Biała Woda

0+000

2+500

0+000-2+500

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jaworki odc. 2 - 40, 70m

2018, 2019

mechanicznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Dunajec

138+000

152+100

138+000 - 152+100

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Szczawnica odc. 1 - 250m ,
Krościenko n/D odc. 1 - 150m

2018, 2020

mechanicznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Kozłecki

0+000

0+700

0+000-0+700

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Krościenko n/D odc. 2 20, 60m
(ujście, czasza zapory)

2017

mechanicznie

0+000 - 0+550

2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Zakijowski

0+000

1+100

0+000-1+100

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Krościenko n/D odc. 2 20, 70m
(ujście, czasza zapory)

2016, 2018

mechanicznie

0+000-0+370

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Ciemny

0+000

0+450

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Ziemiankowy

0+000

1+300

Tylmanowa odc. 1 - 50m

2018

mechanicznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Bliszcza

0+000

0+350

0+000-0+350

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Berdelski

0+000

1+700

0+000-1+700

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

Tylmanowa odc. 1 - 50m

2018

mechanicznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Jaźwiec

0+000

0+250

Tylmanowa odc. 1 - 20m

2020

mechanicznie
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PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Klępy

0+000

0+800

0+000-0+800

2016

mechanicznie,
ręcznie

Tylmanowa odc. 1 - 40m

2019

mechanicznie

PLRW2000721419729

Krośnica

Krośnica

0+000

9+940

0+000-9+940

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Krościenko n/D odc. 5 - 50, 50,
100, 100, 200m

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000721419729

Krośnica

Międzygórski

0+000

0+500

0+000-0+040

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

Krościenko n/D odc. 1 - 30m

2018

mechanicznie

PLRW2000721419729

Krośnica

Czarna Krośnica

0+000

1+500

0+000 - 1+500

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Grywałd odc. 3 -30, 30, 50m

2016, 2017

mechanicznie

PLRW2000721419729

Krośnica

Kotelniczy

0+000

0+450

Grywałd odc. 2 - 30, 100

2018

mechanicznie

PLRW2000721419729

Krośnica

Dziadowe Kąty

0+000

2+200

0+000-2+200

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000721419729

Krośnica

Biały Potok

0+000

1+800

0+000-1+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Tylka odc. 1 - 50m (czasza zapory
p.rumoszowej)

2016

PLRW2000721419729

Krośnica

Lubań

0+000

3+300

0+000-3+300

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Grywałd odc. 2 - 50, 100m (czasza
zapór p.rumoszowych)

PLRW2000721419729

Krośnica

Gielniarz

0+000

0+500

0+000-0+500

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Ochotnica

0+000

16+850

0+000-16+850

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000 - 2+800

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

0+000-0+170

2016

mechanicznie,
ręcznie

2016, 2018

mechanicznie

0+000-2+325

2018, 2019

mechanicznie,
ręcznie

Grywałd odc. 1 - 50m

2020

mechanicznie

Ochotnica Dolna odc. 15 - 3x50m,
6x100m, 6x200m, Ochotnica
Górna odc. 3 - 50, 50, 30m

2016 - 2020

mechanicznie

0+050-11+720

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012214197699

Ochotnica

Osobski

0+000

0+250

0+000-0+250

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Rolnicki

0+000

1+000

0+000-1+000

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ochotnica Dolna odc. 1 - 30m

2017

mechanicznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Lubański

0+000

1+500

0+000-1+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ochotnica Dolna odc. 1 - 50m

2018

mechanicznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Kudowski

0+000

1+900

0+000-1+900

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Ochotnica Dolna odc. 1 - 60m
(czasza zapory p.rumowiskowej)

2016

mechanicznie

0+000 - 0+400

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Szymanowski

0+000

0+405

PLRW200012214197699

Ochotnica

Młynne

0+000

4+500

0+000-4+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Ochotnica Dolna odc. 2 - 60, 20m

2018

mechanicznie

0+000-2+850

2019

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Dłubaczowski

0+000

0+350

0+000-0+350

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Gorcowe

0+000

3+000

0+000-3+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Ochotnica Dolna odc. 1 - 70m
(czasza zapory p.rumowiskowej)

2017

mechanicznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Skrodne

0+000

1+950

0+000-1+950

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Jurkowski

0+000

0+850

0+000-0+850

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012214197699

Ochotnica

Groniowski

0+000

0+350

0+000-0+350

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Majdowski

0+000

0+460

0+000-0+460

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Jamne

0+000

3+800

0+000-3+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Pierdułowski

0+000

0+600

0+000-0+600

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Jaszcze

0+000

4+800

0+000-4+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Forędówka

0+000

1+800

0+000-1+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214197699

Ochotnica

Furcówka

0+000

2+700

0+000-2+700

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142141399

Dunajec od
Białego Dunajca
do zb. Czorsztyn

Dunajec

184+000

199+200

184+000 - 199+200

corocznie

PLRW2000142141399

Dunajec od
Białego Dunajca
do zb. Czorsztyn

Górski

0+000

1+800

0+000 - 0+700

PLRW2000142141399

Dunajec od
Białego Dunajca
do zb. Czorsztyn

Migront

0+000

4+200

0+000 - 0+300

Ochotnica Górna odc. 1 - 50m

Poz. 4055

2017

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

Waksmund 1 odc. 200m,
Ostrowsko 1 odc. 150m,
Harklowa 3 odc. - 150m,
300m, 200m, Dębno 2 odc.
- 300m i 400m

2016, 2017

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Waksmund 1 odc. 100m

2020

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ostrowsko 1 odc. 200m

2018

mechanicznie

0+000-3+700 (opaski brzegowe)

2017- 2020

mechanicznie,
ręcznie

0+250 - 4+800 (opaski brzegowe)

2017- 2020

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek siat.-kam + narzutu
kam. , remont opaski z narzutu
kamiennego
w km 188+400 - 188+742, 342m,
Harklowa, 189+884 - 190+105, 400m,
Harklowa

2016, 2019

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012214136

Łopuszanka

Łopuszanka

0+000

7+400

0+000 - 4+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006214138

Czerwonka

Czerwonka

0+000

9+500

0+150 - 1+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141349

Leśnica

Leśnica

0+000

17+700

0+000 - 13+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141349

Leśnica

Muchów Potok

0+000

4+000

0+000 - 0+300

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141392

Potok
Knurowski

Knurowski

0+000

4+500

0+000 - 2+800

co 3 lata

PLRW2000122141392

Potok
Knurowski

Graniczny

0+000

2+000

0+000 - 0+500

PLRW2000122141392

Potok
Knurowski

Młynny

0+000

1+500

PLRW2000142141549

Białka od
Jaworowego do
ujścia

Białka

0+000

PLRW2000142141549

Białka od
Jaworowego do
ujścia

Czerwonka

PLRW2000142141549

Białka od
Jaworowego do
ujścia

Podgórzański

Poz. 4055

Łopuszna 1 odc. 150m

2018

mechanicznie

Ostrowsko 2 odc. 150m i 300m

2020

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

Szlembark, Knurów 1 odc. 700m

2017

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Szlembark 1 odc. 400m

2017

mechanicznie

0+000 - 0+500

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Szlembark 1 odc. 300m

2017

mechanicznie

24+400

0+000 - 22+600

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Białka T. 2 odc. 100m i 150m,
Czarna Góra 1 odc. 100m,
Jurgów 1 odc. 150m

2016

mechanicznie

0+000

4+500

0+600 - 3+000

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

4+300

0+000 - 0+300

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Bukowina T. 1 odc. 100m

2020

mechanicznie

remont stopnia kam.-bet.
w km 0+980, 50m, Gronków

2017

mechanicznie,
ręcznie

remont opaski z narzutu kam. , remont
opaski siat.-kam. w km 8+820 - 9+035,
215m, Nowa Biała, w km 8+410 8+575, 165m, Nowa Biała

2016, 2017

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000121415469

Białka od
Rybiego Potoku
do Jaworowego
z Jaworowym
od granicy
państwa

Białka

24+400

38+500

32+300 - 33+300

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000121415469

Białka od
Rybiego Potoku
do Jaworowego
z Jaworowym
od granicy
państwa

Jaworowy

0+000

2+100

0+000 - 2+100

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221415489

Trybska Rzeka

Trybska Rzeka

0+000

4+100

0+000 - 2+700

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Trybsz 1 odc. 100m

2020

mechanicznie

PLRW20001221415489

Trybska Rzeka

Czarnogórski

0+000

5+500

1+900 - 4+800

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Czarna Góra 1 odc. 200m

2018

mechanicznie

remont 2 opasek siat.kam. + gurty
denne z narzutu kamiennego w km
2+140 - 2+180, 50m, Trybsz

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Biały Dunajec

0+000

18+100

0+000 - 18+100

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ 2 odc. 500 i 600m,
Szaflary 1 odc.750m, Biały
Dunajec 1 odc. 250m, Poronin 1
odc. 500m

2016, 2017

mechanicznie

remont opaski z narzutu kam. remont
korekcji stopniowej w km 0+900 1+052, 152,5m, Nowy Targ, w km
0+900 - 3+063, 2163m, Nowy Targ

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Furczański

0+000

4+0000

0+000 - 1+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Szaflary 1 odc. 150m

2019

mechanicznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Florynów

0+000

4+800

0+000 - 0+600

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Biały Dunajec 1 odc. 100m

2017

mechanicznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Szyposzów

0+000

4+800

0+000 - 0+800

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Biały Dunajec 1 odc. 100m

2016

mechanicznie

remont żłobu kam-bet. w km 0+125 0+492, 367m, Biały Dunajec

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Bustryk

0+000

4+000

0+000 - 0+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Biały Dunajec 1 odc. 300m

2016

mechanicznie

remont zapory p.rum. w km 0+144,
Biały Dunajec

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Maciatów

0+000

1+200

0+000 - 0+650

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Biały Dunajec 1 odc. 50m

2020

mechanicznie

remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum.
w km 0+500 - 0+600, 100m, Biały
Dunajec

2020

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Sieczków

0+000

1+000

0+000 - 0+600

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Biały Dunajec 1 odc. 50m

2020

mechanicznie

remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum.
w km 0+500 - 0+558, 58m, Biały
Dunajec

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Błaszczakowa Grobel

0+000

1+000

0+000 0+600

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Biały Dunajec 1 odc. 50m

2020

mechanicznie

remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum.
w km 0+521 - 0+572, 51m, Biały
Dunajec

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Misiary

0+000

1+600

0+000 - 0+600

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Biały Dunajec 1 odc. 50m

2020

mechanicznie

remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum.
w km0+323 - 0+523, 200m, Biały
Dunajec

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Suchowiański

0+000

4+000

0+000 - 1+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Suche 1 odc. 250m

2018

mechanicznie

remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum.
w km 0+000 - 0+258, 258m, Suche

2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001421412999

Biały Dunajec
od Porońca do
ujścia

Gliczarowski

0+000

5+000

0+000 - 3+000

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Biały Dunajec 1 odc. 100m

2019

mechanicznie

Zakopianka

18+100

20+300

18+100 - 20+300

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Poronin 2 odc. 200m i 100m

2019

mechanicznie

Poroniec

0+000

3+890

0+000 - 3+890

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Poronin 2 odc. 300m i 200m

2017

mechanicznie

Poroniec

3+970

7+300

3+970 - 6+100

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Cichowiański

0+000

1+300

0+000 0+700

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Poronin 1 odc. 200m

2017

mechanicznie

Olczyski

0+000

5+300

0+000 - 5+300

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Zakopane 1 odc. 100m

2020

mechanicznie

PLRW200012141289

PLRW200012141289

PLRW200012141289

PLRW200012141289

PLRW200012141289

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku
Olczyskiego, z
Potokiem
Olczyskim do
Porońca, z
Porońcem
Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku
Olczyskiego, z
Potokiem
Olczyskim do
Porońca, z
Porońcem
Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku
Olczyskiego, z
Potokiem
Olczyskim do
Porońca, z
Porońcem
Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku
Olczyskiego, z
Potokiem
Olczyskim do
Porońca, z
Porońcem
Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Potoku
Olczyskiego, z
Potokiem
Olczyskim do
Porońca, z
Porońcem
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PLRW20001214125

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Młynisk do
Potoku
Olczyskiego

Zakopianka

20+300

24+900

20+300 - 24+900

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001214125

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Młynisk do
Potoku
Olczyskiego

Chyców

0+000

2+000

0+000 -0+900

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001214125

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Młynisk do
Potoku
Olczyskiego

Kotelnicki

0+000

1+000

0+000 - 1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001214125

Biały Dunajec
(Zakopianka) od
Młynisk do
Potoku
Olczyskiego

Bystra

0+000

3+650

0+000 - 3+650

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200022141229

Biały Dunajec
do Młyniska

Cicha Woda

24+900

35+100

24+900 - 30+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200022141229

Biały Dunajec
do Młyniska

Młyniska

0+000

2+600

0+000 - 2+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200022141229

Biały Dunajec
do Młyniska

Biały

0+000

1+700

0+000 - 1+200

corocznie

PLRW200022141229

Biały Dunajec
do Młyniska

Walowa Góra

0+000

0+900

0+000 - 0+150

PLRW200022141229

Biały Dunajec
do Młyniska

Gładczański

0+000

1+100

PLRW200022141229

Biały Dunajec
do Młyniska

Za Bramką

0+000

1+700

Poz. 4055

remont 2-óch bystrotoków kam.-bet.
w km 22+840, 50m, Zakopane, w km
24+217, 40m, Zakopane

2017

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

remont stóp fundamentowych murów
oporowych w km 25+220 - 25+320,
100m, Zakopane

2016

mechanicznie,
ręcznie

2019

mechanicznie

remont korekcji stopniowej w km
0+049 - 0+405, 356m, Zakopane

2019

mechanicznie,
ręcznie

Zakopane 1 odc. 50m

2020

mechanicznie

remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum.
w km 0+000 - 0+123, 123m, Zakopane

2020

mechanicznie,
ręcznie

Zakopane 1 odc. 80m

2016

mechanicznie

remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum.
0+000 - 0+123, 123m, Zakopane

2016

mechanicznie,
ręcznie

remont żłobu kam-bet. w km 0+250 0+311, 60m, Zakopane

2020

mechanicznie,
ręcznie

Zakopane 1 odc. 150m

2020

mechanicznie

Zakopane 1 odc. 250m

2018

mechanicznie

Zakopane 1 odc. 150m

2020

mechanicznie,
ręcznie

Zakopane 1 odc. 350m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000 - 0+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000 - 1+100

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200022141129

Dunajec do
Kirowej Wody

Siwa Woda

0+000

2+100

0+000-2+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 4) - 80mb-150mb

2016 - 2020

mechanicznie

0+304-0+371

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Czarny Dunajec

232+900

239+300

232+900-239+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 6) - 80mb-200mb

2016 - 2020

mechanicznie

239+000-239+300

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Lejowy Potok

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 4) - 80mb-150mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Kirowa Woda

0+000

2+500

0+000-2+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 4) - 60mb-150mb

2016 - 2020

mechanicznie

0+000-0+710

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Antałowski Potok

0+000

4+200

0+000-4+200

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 3) - 50mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Głęboki Potok

0+000

3+500

0+000-3+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 3) - 50mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Przybylanka

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 3) - 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Magurski Potok

0+000

3+000

0+000-3+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 3) - 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Iwański Potok

0+000

3+250

0+000-3+250

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 3) - 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Greków Potok

0+000

1+500

0+000-1+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 3) - 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie
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PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Gawronów Potok

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 2) - 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200012141138

Dunajec od
Kirowej Wody
do Dzianiskiego
Potoku

Garczków Potok

0+000

2+250

0+000-2+250

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 3) - 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Czarny Dunajec

199+600

232+900

199+600-232+900

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ - Chochołów (odc. 15)
- 80mb-300mb

2016 - 2020

mechanicznie

199+600-232+900

2017- 2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Dzianiski

0+000

7+000

0+000-7+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów, Dzianisz (odc. 6) - 50mb100mb

2016 - 2020

mechanicznie

2+081-2+260

2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Zagrodzianka

0+000

1+200

0+000-1+200

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Domagalski Potok

0+000

1+500

0+000-1+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chochołów, Witów (odc. 3) 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Chrobaków Potok

0+000

2+500

0+000-2+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chochołów, Witów (odc. 3) 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Siców Potok

0+000

1+100

0+000-1+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chochołów (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Zaborski Potok

0+000

4+780

0+000-4+780

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chochołów (odc. 3) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Czerwony

0+000

7+600

0+000-7+600

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ludźmierz, Rogoźnik (odc. 4) 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie
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PLRW200062141152

Czarny Potok

Czarny Potok

0+000

16+000

0+000-16+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Krauszów - Podczerwone (odc. 5)
- 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wielki Rogoźnik

0+000

14+100

0+000-14+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ludźmierz - Stare Bystre (odc. 10)
- 60mb-180mb

2016 - 2020

mechanicznie

0+000-11+900

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Cichy

0+000

14+300

0+000-14+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Stare Bystre, Ciche (odc. 8) 50mb-100mb

2016 - 2020

mechanicznie

1+930-9+850

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Szymejowski Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ciche (odc. 3) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Chochołów Potok

0+000

1+200

0+000-1+200

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Szumusiaczy Potok

0+000

1+200

0+000-1+200

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Potok Za Groniem
(Kotelnicki)

0+000

3+500

0+000-3+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Górkowski Potok
(Mulce, Koryciarze)

0+000

3+000

0+000-3+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Pasierzański Potok

0+000

1+800

0+000-1+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wojcieszacki Potok

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie
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PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Bystry

0+000

13+000

0+000-13+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Stare Bystre - Nowe Bystre (odc.
8) - 60mb-180mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Słodyczków Potok

0+000

1+450

0+000-1+450

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Lipień

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Ligasowski Potok

0+000

1+900

0+000-1+900

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Kulowiański Potok

0+000

1+700

0+000-1+700

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Florków Potok

0+000

1+700

0+000-1+700

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Łacków Potok

0+000

1+900

0+000-1+900

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Naglakowski Potok

0+000

2+100

0+000-2+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Bez Nazwy (lewy
dopływ pot. Bystry
na granicy wsi Nowe
Bystre-Ratułów)

0+000

2+300

0+000-2+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowe Bystre, Ratułów (odc. 2) 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Strzępów Potok

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowe Bystre, Ratułów (odc. 2) 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

0+110-10+560

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Sydzików Potok

0+000

1+700

0+000-1+700

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ratułów (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Franosi Potok

0+000

1+900

0+000-1+900

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ratułów (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Zmarzły Potok

0+000

1+800

0+000-1+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ratułów (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Czerwony Potok
(Czerwienny)

0+000

8+500

0+000-8+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Czerwienne - Stare Bystre (odc. 5)
- 50mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Raczy Potok

0+000

5+000

0+000-5+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Stare Bystre (odc. 4) - 50mb80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Molczy Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Witów (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Trawny

0+000

3+300

0+000-3+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Rogoźnik (odc. 4) - 50mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Mały Rogoźnik

0+000

16+300

0+000-16+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ludźmierz - Skrzypne (odc. 8) 50mb-100mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Skrzypne

0+000

3+500

0+000-3+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Pitoniówka

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

2+800-10+200

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Mościska

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Wójcicki

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Potok Za Groniem

0+000

2+500

0+000-2+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Rakowy (Potoczek)

0+000

3+000

0+000-3+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 3) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Klikuszówka

0+000

5+000

0+000-5+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 4) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Skotnica

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141189

Kowaniec

Kowaniec

0+000

6+000

0+000-6+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 5) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141189

Kowaniec

Mały Kowaniec

0+000

1+500

0+000-1+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 3) - 30mb-60mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141189

Kowaniec

Gazdy

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141189

Kowaniec

Oleksówki

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

0+000-3+000

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122141189

Kowaniec

Międzygroń

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141189

Kowaniec

Olesiów Potok

0+000

0+500

0+000-0+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141189

Kowaniec

Zadział

0+000

3+700

0+000-3+700

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 3) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141189

Kowaniec

Robów

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 3) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW2000122141189

Kowaniec

Marchwiany

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Lepietnica

0+000

15+000

0+000-15+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ludźmierz - Obidowa (odc. 10) 50mb-150mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Czepców Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Obidowa (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Obidowiec

0+000

3+000

0+000-3+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Obidowa (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Białoniowski Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Obidowa (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Węgrów Potok

0+000

1+500

0+000-1+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Obidowa (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

0+400-10+500

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221411569

Lepietnica

Grzeszów Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Łazienowski Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Łaniówka

0+000

0+700

0+000-0+700

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Kubicków Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Radziszowski

0+000

0+700

0+000-0+700

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Głęboki Potok

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lasek, Klikuszowa (odc. 2) 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Zielony Potok

0+000

0+800

0+000-0+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lasek, Klikuszowa (odc. 2) 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Charczynka

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lasek (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Gąsiorówka

0+000

0+500

0+000-0+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Morawczyna (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Łęg

0+000

1+500

0+000-1+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Pyzówka (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie
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PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Czarna Orawa

27+300

39+400

27+300-39+400

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jabłonka - Podwilk (odc. 6) 80mb-150mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Orawka (db. rz.
Czarna Orawa od
ujścia Bukowińskiego
Strumyka)

39+400

48+500

39+400-48+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Podwilk - Bukowina Osiedle (odc.
8) - 50mb-100mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Jędraszcz

0+000

3+500

0+000-3+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Harkabuz (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Potok Bez Nazwy
(lewy dopływ rz.
Orawka na wys.
posesji nr 93-94 w
m. Podsarnie)

0+000

1+500

0+000-1+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Podsarnie (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Bukowiński Strumyk

0+000

10+000

0+000-10+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Podwilk (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Psiarnia

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Podwilk (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Psi Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Podwilk (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Wisielec

0+000

5+000

0+000-5+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Orawka (odc. 3) - 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Zubrzyca

0+000

14+000

0+000-14+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jabłonka - Zubrzyca Górna (odc.
10) - 60mb-180mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Suchy Potok

0+000

1+500

0+000-1+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Zubrzyca Górna (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

27+385-30+500

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

0+580-11+470

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW120012822229

Zubrzyca

Biały Potok

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Zubrzyca Górna (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Syhlec (Solawka)

0+000

6+000

0+000-6+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Zubrzyca Górna (odc. 5) - 50mb120mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Czarny Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Zubrzyca Górna (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Składziska

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Zubrzyca Górna (odc. 3) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Gawryłowski Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Zubrzyca Górna (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Dopływ spod Gronia

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Zubrzyca Dolna (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Piekielnik

0+000

9+640

0+000-9+640

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jabłonka, Piekielnik (odc. 5) 50mb-100mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Biała Woda (db. Pot.
Piekielnik od ujścia
Czarnej Wody)

9+640

13+000

9+640-13+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Piekielnik (odc. 3) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Czarna Woda

0+000

4+500

0+000-4+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Piekielnik, Czarny Dunajec (odc. 3)
- 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Grunik

0+000

5+000

0+000-5+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Piekielnik (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

0+500-1+789

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW120012822249

Piekielnik

Borowy Potok

0+000

5+000

0+000-5+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jabłonka (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Borczak

0+000

4+000

0+000-4+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jabłonka (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120012822269

Syhlec

Sylec

0+000

17+000

0+000-17+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jabłonka, Lipnica Mała (odc. 10) 60mb-180mb

2016 - 2020

mechanicznie

3+100-12+605

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822269

Syhlec

Skalnica

0+000

3+500

0+000-3+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Mała (odc. 3) - 40mb70mb

2016 - 2020

mechanicznie

0+000-0+266

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822269

Syhlec

Jasiurowski Potok

0+000

0+800

0+000-0+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Mała (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120014822279

Czarna Orawa
od Zubrzycy bez
Zubrzycy do
ujścia

Czarna Orawa

19+519

27+300

19+519-27+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chyżne, Jabłonka (odc. 5) - 60mb100mb

2016 - 2020

mechanicznie

26+428-27+235

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120014822279

Czarna Orawa
od Zubrzycy bez
Zubrzycy do
ujścia

Jasiowski Potok

0+000

3+000

0+000-3+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jabłonka (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120014822279

Czarna Orawa
od Zubrzycy bez
Zubrzycy do
ujścia

Chyżnik

0+000

5+000

0+000-5+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jabłonka, Chyżne (odc. 3) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120014822279

Czarna Orawa
od Zubrzycy bez
Zubrzycy do
ujścia

Dalsza Młaka

0+000

2+500

0+000-2+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chyżne (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120014822279

Czarna Orawa
od Zubrzycy bez
Zubrzycy do
ujścia

Bliższa Młaka

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chyżne (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie
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PLRW1200128222729

Lipnica

Lipnica (Lipniczanka)

0+000

15+500

0+000-15+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 8) - 60mb120mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Przywarówka

0+000

2+500

0+000-2+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Szumiący Potok

0+000

4+000

0+000-4+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Zgamowski Potok

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Przykopka

0+000

0+200

0+000-0+200

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Kiczorka

0+000

6+000

0+000-6+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 4) - 40mb80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Zwiotkowski Potok

0+000

1+500

0+000-1+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 3) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Kuligowski potok

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 3) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Cichy Potok

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Górka

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

1+400-12+959

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW1200128222923

Chyżny do
granicy państwa

Chyżny

1+300

8+100

1+300-8+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chyżne (odc. 4) - 50mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222923

Chyżny do
granicy państwa

Jamów Chyżny

0+000

1+000

0+000-1+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chyżne (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222923

Chyżny do
granicy państwa

Tokarka

0+000

3+000

0+000-3+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chyżne (odc. 2) - 30mb-50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222929

Chyżny
graniczny

Chyżny

0+000

1+300

0+000-1+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chyżne (odc. 4) - 50mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222949

Krzywań

Krzywań Bliższy

0+000

5+000

0+000-5+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 4) - 50mb80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222949

Krzywań

Pasiekowy Potok

0+000

2+000

0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb50mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW120014822279

Czarna Orawa
od Zubrzycy bez
Zubrzycy do
ujścia

Graniczny Krzywań
(Dalszy)

0+000

3+000

0+000-3+000

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lipnica Wielka (odc. 3) - 30mb80mb

2016 - 2020

mechanicznie

PLRW1200128222989

Jeleśnia na
granicy PL i SK

Jeleśnia

0+000

11+100

0+000-11+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Chyżne (odc. 3) - 30mb-80mb

2016 - 2020

mechanicznie

9+800
(9+750)

Wycinka drzew i zakrzaczeń na
prawym i lewym brzegu rz. San
(skarpy, budowle, teren
międzywala) na powierzchni 111 ha
w miejscowościach: Pniów- 32 ha,
Nowiny- 8 ha, Wrzawy- 33 ha,
Skowierzyn- 38 ha.

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

Usuwanie odsypiska piasku w m.
Wrzawy-Pniów na odcinku 300 m
w obrębie przeprawy promowej
w km 3+900

2016 - 2020

mechanicznie

15+200
(15+300)

Wycinka drzew i zakrzaczeń na
prawym i lewym brzegu rz. San
(skarpy, budowle, teren
międzywala) na powierzchni 49 ha
w miejscowościach: Żabno- 23 ha,
Majdan Zbydniowski- 9 ha,
Dzierdziówka- 6 ha, Wólka
Turebska- 11 ha.

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002122999

PLRW20002122999

San od Rudni do
ujścia

San od Rudni do
ujścia

San

San

0+000
(0+000)

9+800
(9+750)

Uzupełnienie ubytków kamienia na
ostrogach- 3 szt. w km: 6+301, 6+341,
6+370- 33 mb. w m. Nowiny

2016

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002122999

PLRW20002122999

PLRW20002122999

PLRW20002122999

San od Rudni do
ujścia

San od Rudni do
ujścia

San od Rudni do
ujścia

San od Rudni do
ujścia

PLRW20002122999

San od Rudni do
ujścia

PLRW20002122999

San od Rudni do
ujścia

PLRW20002122779

San od Złotej do
Rudni

PLRW20002122733

San od Wisłoka
do Złotej

PLRW2000192259

San od Huczek
do Wisłoka, bez
Wisłoka

PLRW2000192259

San od Huczek
do Wisłoka, bez
Wisłoka

San

San

San

San
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15+200
(15+300)

21+000
(21+300)

25+450
(25+400)

30+750
(30+600)

21+000
(21+300)

Wycinka drzew i zakrzaczeń na
prawym i lewym brzegu rz. San
(skarpy, budowle, teren
międzywala) na powierzchni 58 ha
w miejscowościach: Wólka
Turebska- 2 ha, Turbia- 2 ha,
Pilchów- 7 ha, Wola Rzeczycka- 16
ha, Kępa Rzeczycka- 22 ha,
Rzeczyca Okrągła- 1 ha, Rzeczyca
Długa- 8 ha.

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

25+450
(25+400)

Wycinka drzew i zakrzaczeń na
prawym i lewym brzegu rz. San
(skarpy, budowle, teren
międzywala) na powierzchni 55 ha
w miejscowościach: Brandwica- 28
ha, Charzewice- 27 ha.

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

Uzupełnienie ubytku kamienia na
ostrogach- 4 szt. w km: 22+945,
23+060, 23+230, 23+445 (b.l) 28 mb.
w miejscowości Stalowa Wola

2018- 2019

mechanicznie,
ręcznie

30+750
(30+600)

Wycinka drzew i zakrzaczeń na
prawym i lewym brzegu rz. San
(skarpy, budowle, teren
międzywala) na powierzchni 48 ha
w miejscowościach: Charzewice- 10
ha, Stalowa Wola Zasanie- 29 ha,
Stalowa Wola- 9 ha.

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

Uzupełnienie ubytku kamienia na
ostrogach- 6 szt. w km: 28+395,
28+500, 28+600, 28+720 i 29+500,
29+630 (b.l)- 150 (70+80) mb. w
miejscowości Stalowa Wola

2016

mechanicznie,
ręcznie

37+700
(37+400)

Wycinka drzew i zakrzaczeń na
prawym i lewym brzegu rz. San
(skarpy, budowle) na powierzchni
87 ha w miejscowościach: Pysznica58 ha, Kłyżów- 5 ha, Nisko- 24 ha.

mechanicznie,
ręcznie

Uzupełnienie ubytku kamienia na
ostrogach- 4 szt. w km: 33+260,
33+410 (b.p), 33+340, 33+410 (b.l)70(40+30) mb. w miejscowości
Pysznica

2019- 2020

mechanicznie,
ręcznie

2016- 2017

mechanicznie,
ręcznie

San

37+700
(37+400)

45+800
(45+530)

Wycinka drzew i zakrzaczeń na
prawym i lewym brzegu rz. San
(skarpy, budowle) na powierzchni
47 ha w miejscowościach: Zarzecze24 ha, Wolina- 7 ha, Przędzel- 9 ha,
Wólka Tanewska- 7 ha.

San

45+800
(45+580)

51+550
(51+150)

5,0ha drzew i krzewów na całej
długości
b. lewy i prawy
m.Ulanów, Rudnik

San

51+550
(51+150)

72+700
(73+020)

7,6ha drzew i krzewów na całej
długości
b. lewy i prawy
m. Krzeszów, Sarzyna

San

72+700
(73+020)

90+500
(90+915)

9.2ha drzew i krzewów na całej
długości
b. lewy i prawy
m. Stare Miasto, Kuryłówka,
Sigiełki, Wierzawice

136+800
(137+840)

15.3ha drzew i krzewów na całej
długości
b. lewy i prawy
m. Ubieszyn, Manasterz, Kostków,
Jarosław, Munina, Wysock,
Michałówka

157+000
(164+550)

Wycinka drzew i krzewów w km
138+100-138+400 na pow. 0,24ha,
brzeg prawy ilewy 138+285138+922 na pow. 0,04ha brzeg
prawy i lewy, 145+186-145+488 na
pow. 0,03ha brzeg prawy i lewy,
152+200-152+500 na pow. 0,45ha
brzeg prawy i lewy, 154+200154b+200 na pow. 1,6ha. brzeg

San

San

90+500
(90+915)

136+800
(137+840)

Poz. 4055

2016-2020

2016 - 2020

mechanicznie

Uzupełnienie ubytku kamienia na
ostrogach- 5 szt. km: 45+420, 45+540,
45+635, 45+715, 45+775- 60 mb. i na
tamach poprzecznych- 3 szt. w km:
45+125, 45+210, 45+300- 205 mb w
miejscowości Wólka Tanewska.

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

Usuwanie odsypiska piasku w m.
Zarzecze na odcinku w km
37+000-39+000

2016-2020

mechanicznie i
łódką z wody

lokalne zatory lodowe
m. Ulanów, Rudnik

zależnie od
warunków
atmosferycz
nych corocznie

mechanicznie

uzupełnienie kamienia na budowli w
km 47+000-47+080 bp
53+052-52+900 bp
57+100-56+950 bp

2018- 2020

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

lokalne zatory lodowe
m. Krzeszów, Sarzyna

zależnie od
warunków
atmosferycz
nych corocznie

mechanicznie

uzupełnienie kamienia na budowli w
km: 68+700-68+800 bl
68+000+68+100 bl

2017- 2018

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

lokalne zatory lodowe
m. Stare Miasto, Kuryłówka,
Sigiełki, Wierzawice

zależnie od
warunków
atmosferycz
nych corocznie

mechanicznie

uzupełnienie kamienia na budowli w
km: 77+780-78+080 bl 85+20085+325 bp

2016- 2018

mechanicznie,
ręcznie

2016-2020

mechanicznie

lokalne zatory lodowe
m. Ubieszyn, Manasterz,
Kostków, Jarosław, Munina,
Wysock, Michałówka

zależnie od
warunków
atmosferycz
nych corocznie

mechanicznie

uzupełnienie kamienia na budowli w
km: 133+200-133+300 bp 122+800122+900 bp
120+800-121+100 bl
124+700-125+000 bl

2016- 2019

mechanicznie,
ręcznie

2016-2020

mechanicznie

Usunięcie wysp i odsypisk w m.
Grabowiec -Święte, Wyszatyce,

2016 - 2020

mechanicznie

Remont tamy podłużnej w km
154b+192-154+653 w miejscowości
Chałupki Medyckie

2016- 2020

mechanicznie

2016-2020

2016-2020

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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prawy i lewy

PLRW200019225131

PLRW200015223999

PLRW20001522379

PLRW20001522379

San od Wiaru
do Huczek

San od Olszanki
do Wiaru

San od Tyrawki
do Olszanki

San od Tyrawki
do Olszanki

San

San

San

San

157+000
(164+550)

160+000
(167+365)

185+000
(197+550)

223+000
(235+500)

160+000
(167+365)

Wycinka drzew i krzewów w km
159+229-159+344, na pow. 0,8ha

2016-2020

185+000
(197+550)

Wycinka drzew i krzewów w km
164+500-168+000 na pow. 2,1ha
oraz w km 176+327-175+1069 na
pow. 0,52ha.

223+000
(235+500)

Wycinka drzew i zakrzaczeń powiat
Przemyśl w kilometrach 221+150221+350 bl o pow.0,20ha, 212+738215+360 bl, pow.1ha, 205+940206+088 bp, pow.0,12ha, 197+023198+116 bl,o pow.1,15ha,
187+050-187+700bl,bp,
o pow
0,25ha,

236+000
(249+000)

Wycinka drzew i zakrzaczeń powiat
Rzeszów w kilometrach 232+037235+260 bl,bp o pow.1,75 ha,
229+510-232+000 bl,bp o pow.1,40
ha, 228+300-229+000 bl, o
pow.0,25 ha,

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

mechanicznie

Usunięcie odsypisk w m. Hurko,
Hureczko

mechanicznie

Usunięcie wyspy w m. Przemyśl

mechanicznie,
ręcznie

200x30x1,2m= 7,2tyś m3 rumosz i
namuł odsypisko km 200+300200+500 bp, 400x30x0,8m=
9,6tyś m3 rumosz i namuł
km191+600-192+000

mechanicznie,
ręcznie

500x30x1m= 15tyś m3 rumosz i
namuł odsypisko km 232+000232+500 bp,

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

San

236+000
(249+000)

260+452
(274+555)

Wycinka drzew i zakrzaczeń powiat
Brzozów w kilometrach 259+766260+452 bp o pow. 1ha. 256+065256+700 bl o pow. 0,4ha 256+000256+500 bp o pow. 0,3 ha.
254+794-255+760 bp,bl o pow.
0,95 ha, 245+000-245+891bl, o
pow. 0,95 ha 244+128-244+780 bl,
o pow. 0,65 ha 243+624-243+720 bl
o pow. 0,10ha, 241+700-243+284 bl
o pow. 1,63ha, 237+056 -238+080
bl,bp o pow. 1,05ha, 237+056 238+080 bl, o pow. 0,28ha

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

San

260+000
(274+555)

266+600
(281+250)

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Dobra

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Biały Potok

0+000

0+600

wycinka
zkarzaczeń
m. Dobra

co 3 lata

ręcznie

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Ratniówka

0+000

2+600

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Dobra

punktowo co
3 lata

ręcznie

2016 - 2020

2016 - 2020

co 5 lat

co 5 lat

mechanicznie

uszkodzona tama podłużna i opaska
fasz- kam. w dwóch miejscach na
brzegu lewym w km 178+451178+515 i 178+686-178+231, remont
bud. reg. w km 164+500-167+400 na
brzegu prawym i lewym w
miejscowości Przemyśl uszkodzona
tama podłużna na brzegu lewym, w
km 163+146- 162+505

2016- 2020

mechanicznie

mechanicznie

uzupełnienie kamienia na budowlach
lokalnie w kilometrach 221+150221+350 bl lokalnie na
dł.200m,205+940-206+088 bp,lokalnie
na dł.140m, 197+023-198+116 bl,
lokalnie na dł.1230 m,

2016- 2020

mechanicznie

mechanicznie

uzupełnienie kamienia na budowlach
lokalnie w kilometrach 232+037235+260 bl,bp lokalnie na dł.1274m,
229+510-231+022 bl,bp lokalnie na
dł.940m, 228+300-229+000 bl,
lokalnie na dł.250m,

2016- 2020

mechanicznie

uzupełnienie kamienia na budowlach
lokalnie w kilometrach 259+766260+452 bp lokalnie na dł 1051m.
256+065-256+700 bl lokalnie na dł
400m, 254+794-255+760 bp,bl
lokalnie na dł.1000m 245+000245+891bl, lokalnie na dł.955m
244+128-244+780 bl, lokalnie na
dł.650m, 243+624-243+720 bl lokalnie
na dł.102m, 241+700-243+284 bl
lokalnie na dł.1630m, 237+056 238+080 bl,bp lokalnie na dł.1050m,
237+056 -238+080 bl,lokalnie na
dł.280m,

2016- 2020

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli 2,5 ar
m. Dobra

co 3 lata

ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

500x25x1m= 12,5tyś m3 rumosz i
namuł odsypisko km 256+000256+500 bp, 300x20x1m=6tyś m3
rumosz i namuł km 256+200255+900 wyspa

co 5 lat

mechanicznie

udrożnienie poniżej filarów mostu
przy ujściu Tyrawki, km 266+600
m. Mrzygłód

2016

mechanicznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

San

266+600
(281+250)

319+000
(334+120)

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Trepcza, Sanok, Lesko, Średnia
Wieś

co 3 lata

ręcznie

PLRW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

Dębny

0+000

0+300

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Dębna

co 3 lata

ręcznie

PLRW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

Olchowski Potok
(Olchowiecki)

0+000

1+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Olchowce

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

Stróża Wielka
(Stróżowski)

0+000

1+300

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Sanok

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

Brodek

0+000

1+400

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Zahutyń

co 5 lat

PLRW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

Manasterzec

0+000

1+200

wycinka zakrzaczeń,
m. Manasterzec

co 3 lata

ręcznie

PLRW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

Huzel

0+000

0+700

wycinka zakrzaczeń,
m. Huzele

co 4 lata

ręcznie

PLRW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

Dopływ z
Weremienia
(Weremień)

0+000

0+800

wycinka zakrzaczeń,
m. Weremień

co 3 lata

ręcznie

PLRW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

Myczkowianka

0+000

0+900

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Myczkowce

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW200014221199

San od
Wołosatego do
zb. Solina

San

350+000
(359+100)

381+550
(391+300)

wycinka drzew,
m Rajskie, Dwernik

punktowo co
5 lat

ręcznie

Poz. 4055

usunięcie zatoru lodowego
280+900
m. Sanok

wg
koniecznośc
i

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Dobra 260+578 - 261+059
Trepcza 274+936 - 275+102
Trepcza 275+620 - 275+1054
Sanok 279+050 - 279+112
Lesko 301+630 - 302+095
Średnia Wieś 309+150 - 309+500

udrożnienia
0+000 - 0+150

2018

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Sanok
0+170 - 0+230

co 5 lat

ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW200012221149

San do
Wołosatego

San

381+550
(391+300)

444+000
(457+755)

PLRW200012221149

San do
Wołosatego

Krywka

4+100

4+300

PLRW200012221149

San do
Wołosatego

Wołosaty - poza
granicami BPN

0+000

8+200

mechanicznie

lokalne zatory lodowe
m. Wólka Biska, Łukowa, Księżpol

zależnie od
warunków
atmosferycz
nych corocznie

mechanicznie

mechanicznie

lokalne zatory lodowe
m. Olchowiec, Borowiec,
Rebizanty

zależnie od
warunków
atmosferycz
nych corocznie

mechanicznie

2016-2020

mechanicznie

lokalne zatory lodowe
m. Paary, Narol, Jędrzejówka,
Łukawica,

zależnie od
warunków
atmosferycz
nych corocznie

mechanicznie

Wycinka drzew i zakrzaczeń w km
1+750-1+860 na powierzchni
0,33ha

2016-2020

mechanicznie

Usuwanie namułów w km 0+0001+100 z dna cieku

2016 - 2020

mechanicznie

Wycinka drzew i zakrzaczeń w km
0+000-1+200, na powierzchni 1ha

2016-2020

mechanicznie

25+900
(26+300)

Tanew

25+900
(26+300)

66+850
(71+155)

3.9ha drzew i krzewów na całej
długości
b. lewy i prawy
m. Wólka Biska, Łukowa, Księżpol

Tanew

66+850
(71+155)

89+500
(95+260)

1.8ha drzew i krzewów na całej
długości
b. lewy i prawy
m. Olchowiec, Borowiec, Rebizanty

89+500
(95+260)

109+000
(114+252)

1.7ha drzew i krzewów na całej
długości
b. lewy i prawy
m. Paary, Narol, Jędrzejówka,
Łukawica,

Z Prałkowiec

0+000

3+000

Wiar

0+000

11+500
(12+500)

PLRW200019228599

PLRW20001922835

Tanew od
Łosinieckiego
Potoku do
Muchy z
Wirową od
Łówczanki do
ujścia

PLRW20007228169

Tanew do
Łosinieckiego
Potoku

Tanew

PLRW200015223999

San od Olszanki
do Wiaru

PLRW2000922499

Wiar od granicy
państwa do
ujścia

Wiar od
Sopotnika do
granicy państwa

lokalne zatory lodowe
m. Ulanów, Harasiuki

0+000

Tanew od
Muchy do Łady

Wiar

22+500
(25+500)

31+500
(34+830)

ręcznie

mechanicznie

Tanew

Tanew od Łady
do ujścia

punktowo co
3 lata

zależnie od
warunków
atmosferycz
nych corocznie

2.7ha drzew i krzewów na całej
długości
b. lewy i prawy
m. Ulanów, Harasiuki

PLRW20001922899

PLRW20009224571

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Rajskie, Dwernik

Poz. 4055

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Usuwanie odsypisk w km 22+50031+500 w m. Sierakośce, Nowe
Sady, Makowa, Rybotycze,

2016 - 2020

mechanicznie

mechanicznie

uzupełnienie kamienia na budowli w
km: 0+000-0+200 bl

2018

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków na i przy
budowlach w km 96+320-101+450

2017

mechanicznie,
ręcznie

Remont tamy podłuznej w km 27+21027+644, zasyp wyrw kamieniem
łamanym luzem w km 22+50022+700, 23+250-23+500, 24+00024+250, 24+250-24+350 25+00025+160, 26+500-26+700, 27+70027+820, 29+100-29+280, 29+30029+420, 30+400-30+525 , 30+80030+920

2016- 2020

mechanicznie
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PLRW20001222452

Wiar do
Sopotnika

Wiar

31+500
(34+830)

68+000
(74+651)

PLRW20001222452

Wiar do
Sopotnika

Jarce

0+000

2+000

Wycinka drzew i krzewów w km
0+000- 2+000 na pow. 0,3ha

2016-2020

mechanicznie

PLRW20001222452

Wiar do
Sopotnika

Sieńkowiec

0+000

1+000

Wycinka drzew i krzewów w km
0+000- 1+000 na pow. 0,1ha

2016-2020

mechanicznie

PLRW20001222452

Wiar do
Sopotnika

Tym

0+000

2+000

Wycinka drzew i krzewów w km
0+000- 2+000 na pow. 0,1ha

2016-2020

mechanicznie

PLRW20001222452

Wiar do
Sopotnika

Jamninka

0+000

PLRW20001222452

Wiar do
Sopotnika

Turnica

PLRW20001222452

Wiar do
Sopotnika

PLRW20001222465

PLRW20001222396

Poz. 4055

Usuwanie odsypisk w km 31+50068+000

2016 - 2020

mechanicznie

5+000

Usuwanie odsypisk w km 0+0005+000

2016 - 2020

mechanicznie

0+000

1+500

Usuwanie odsypisk w km 0+0001+500

2016 - 2020

mechanicznie

Rozłogi

0+000

1+900

Wycinka drzew i zakrzaczeń na
powierzchni 0,36ha w km 1+1001+900

2016-2020

mechanicznie

Wyrwa I do
granicy państwa

Wyrwa

27+600

32+000

Wycinka zakrzaczeń na powierzchni
0,08ha w km 27+600-32+000

2016-2020

mechanicznie

Łętowianka

Łętowianka

0+000

3+500

Wycinka zakrzaczeń 0+800-3+500
na pow 1ha

2016-2020

mechanicznie

Zasyp wyrw kamieniem łamanym
luzem w km 33+550-33+650, 35+25035+350, 40+200-40+280, 40+70040+800, 41+150-41+250, ,41+40041+550, 45+050-45+150, 45+60045+650, 46+050-46+150, 58+65058+900, 59+050-59+120, 59+11559+155, 59+210- 59+280, 59+82059+890, 60+050-60+100, 60+22060+300, 60+375-60+410, 60+48060+620, 62+530- 62+590 65+10065+200, 65+300-65+400, 65+70065+820, 66+860-66+940

2016- 2020

mechanicznie
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PLRW20001222389

Olszanka

Olszanka

0+000

7+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń na
powierzchni 5ha w km 1+5506+550

2016-2020

mechanicznie

PLRW20001222389

Olszanka

Krzeczkowski Potok

0+000

4+000

Wycinka zakrzaczeń na powierzchni
0,5ha w km 0+000-0+500

2016-2020

mechanicznie

PLRW20001222389

Olszanka

Lany

0+000

1+000

Wycinka zakrzaczeń na powierzchni
0,5ha w km 0+000-1+000

2016-2020

mechanicznie

PLRW20001222389

Olszanka

Turków

0+000

2+000

Wycinka zakrzaczeń na powierzchni
0,8ha w km 0+000-1+000

2016-2020

mechanicznie

PLRW20001222389

Olszanka

Dopływ Brylińce
(Kobylański)

0+000

0+500

Wycinka zakrzaczeń na powierzchni
0,015ha w km 0+000-0+500

2016-2020

mechanicznie

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Dopływ spod Góry
Horoszówki
(Horoszówka)

0+000

3+800

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-1+000 o pow 0,10ha,

2016-2020

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Kupija
(Chołowice)

0+000

6+400

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-1+000 o pow 0,10ha,

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Kupieńska Rzeka

0+000

6+400

PLRW200017266789

Ugoszcz

Chyrzynka

0+000

4+300

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Skopowska Rzeka
(Ze Skopowa)

0+235

5+400

Poz. 4055

Zasyp wyrw kamieniem łamanym
luzem w km 2+598-2+640, 2+6792+709, 3+360-3+420,3+172-3+227,

2016- 2020

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-1+000 o pow 0,10ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-1+000 o pow 0,10ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

naprawa budowli materiałem
faszynowym na dł30m.bl,bp km
0+235-0+365,naprawa budowli
materiałem faszynowym na dł88m,bp
km 0+530-0+618, naprawa budowli
materiałem faszynowym na dł120
m.bl,bp km 3+100-3+450,
naprawkonserwacja 4szt stopni w km
0+155,0+255, 1+115,1+435

2016- 2020

mechanicznie

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-4+000 o pow 0,25ha,

2016-2020

zachowanie drożności
przepływowej cieku,zapobieganie
zalewaniu terenów przyległych do
potoku km 1+540-2+370

2016, 2017

mechanicznie
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PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Świnka

0+000

5+400

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-3+000 o pow 0,30ha
zakrzaczeń

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Olszówka
(Pawłokoma)

0+000

5+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-3+000 o pow 0,30ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków materiałem
faszynowym lokalnie na dł. 500m w
km 0+000-2+370

2016- 2020

mechanicznie

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Rozpucie

0+000

4+600

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-3+000 o pow 0,10ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200017266789

Ugoszcz

Zagródek

0+000

6+400

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-3+000 o pow 0,10ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

3+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-3+000 o pow 0,20ha
zakrzaczeń

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie na
dł. 150 m w km 0+000-0+643,
km4+687-4+825 oraz na 3szt stopni w
km 0+154,0+204, 0+260

2016- 2020

mechanicznie

7+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-4+000 o pow 1 ha

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków w brzegach
kamieniem i odmulenie 19 szt. stopni
w km 0+785-2+059 uzupełnienie
ubytków materiałem faszynowym w
km4+300-4+520

2016- 2020

mechanicznie

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223338

Witryłówka

Obarzymka

Wtryłówka

0+000

0+000

PLRW200012223349

Stara Rzeka

Stara Rzeka
(Jabłonka)

0+000

14+600

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-11+000 o pow 0,50 ha

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie na
odcinku cieku w km 0+000-11+000
oraz uzpełnienie kamienia na stopniu
km 5+112

PLRW200012223349

Stara Rzeka

Krzywe

0+000

4+600

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-3+000 o pow 0,10ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223349

Stara Rzeka

Wydrna

0+000

4+800

Wycinka drzew i zakrzaczeń
km0+000-3+000 o pow 0,10ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków w brzegach
kamieniem i materiałem faszynowym
lokalnie km 0+000-0+683, km 1+8261+900 4+404-5+308,7+1568+690,11+290-11+350 i odmulenie 2
szt. stopni w km 0+165,0+593

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223389

Magierka

Magierka

0+000

10+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+700-8+000 o pow
1ha,

2016-2020
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2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie w
km 0+300-1+150, 3+950- 6+080,
7+840-7+900,9+390-11+450, 12+64013+650.

2016- 2020

mechanicznie

PLRW20001222349

Baryczka

Baryczka

0+000

20+900

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-12+000 o
pow 1ha,

PLRW20001222349

Baryczka

Hłudno

0+000

7+100

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-2+000 o pow
0,10ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW20001222352

Łubienka

Łubienka

0+000

11+800

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-7+000 o pow
2 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie w
km 0+669-1+650, 4+093-6+524,

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223369

Jaworka

Jaworka

0+000

13+600

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-3+000 o pow
0,5 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie w
km 0+000-0+356

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223532

Potok
Kruszelnica

Kruszelnica

0+000

8+500

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-3+000 o pow
0,5 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont budowli na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223534

Dynówka

Dynówka

0+000

9+200

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-3+000 o pow
0,5 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie w
km 0+740-1+197

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223549

Harta

Ostrówek
(Ulanka)

0+000

8+100

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-3+000 o pow
0,5 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie w
km 0+000-0+100

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223549

Harta

Harta

0+000

11+100

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-3+000 o pow
1ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie w
km 0+300-1+305

2016- 2020

mechanicznie

PLRW2000122235529

Szklarka

Szklarka

0+000

10+100

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-4+000 o pow
0,50 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont budowli na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem
lokalnie w km 0+000-1+304,remont
stopni Pb4 szt 19 w km 0+040-1+240,
Pb-4 szt 1 w km 3+740 Odmulenie
stopni betonowych i uzupełnienie
narzutu kamiennego szt.4 w km
1+600, 1+696, 1+908, 2+020. Remont
iodmulenie zapór p. rum. szt 11 w
km1+320,1+426,1+810,2+342,2+440,2
+605,2+738,2+968,3+140,3+654,3+92
5.

2016- 2020

mechanicznie

PLRW20001222355929

Dylągówka

Dylągówka
(Dylągowa)

0+000

6+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-4+000 o pow
2 ha,

2016-2020
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Szumina

Drohobyczka
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lokalna wycinka pojedynczych
drzew i zakrzaczeń

0+20

0+000

2016-2020

Poz. 4055

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie w
km 0+000-983,2+155-2+250,3+4007+300, uzupełnienie kamieniem
ubytków w stopniach rampa oraz
odmulenie szt.7 w km 0+211, 0+668,
0+821, 6+161, 6+330, 6+435, 6+570,

2016- 2020

mechanicznie

2016- 2020

mechanicznie

5+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-5+000 o pow.
2ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków materiałem
faszynowym lokalnie w km 1+4001+600 odmulenie stopni rampa szt.4 w
km 0+20, 0+082, 0+190, 0+250,
Remont zapór p. rum. Szt2 w
km0+530, 0+890

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

Odmulenie zapór p. rum. szt2 w
km0+320, 0+470, Remont zapory p.
rum. Szt 1 w km 0+610

2016- 2020

mechanicznie

uzupełnienie ubytków materiałem
faszynowym w km 0+020-0+100,
3+050-3+250, uzupełnienie ubytków
materiałem faszynowym i kamieniem
lokalnie w km 4+010-5+100

2016- 2020

mechanicznie

2016-2020

PLRW200012223569

Drohobyczka

Huta Drohobycka

0+000

3+900

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-2+000 o pow.
0,25ha,

PLRW200012223569

Drohobyczka

Poręby

0+000

2+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-0+700 o pow.
0,10ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków materiałem
faszynowym i kamieniem lokalnie w
km 1+451-2+343, 4+130-4+210,
4+900-5+560,7+500-7+700

2016- 2020

mechanicznie

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223569

Drohobyczka

Śliwnica

0+020

9+800

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-6+000 o
pow.1 ha,

PLRW200012223589

Jawornik

Jawornik

0+000

19+300

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-15+000 o
pow.1,5 ha,

PLRW200012223699

Stupnica

Stupnica

0+000

23+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-23+000 o
pow.2 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków materiałem
faszynowym i kamieniem lokalnie w
km 0+000-0+793,3+363-4+522, 5+9686+053, 7+785-8+181, 13+303-13+400,
18+110-18+455,19+40719+492,20+300-20+330.

PLRW200012223699

Stupnica

Brzuska

0+000

6+300

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-2+000 o
pow.010 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223699

Stupnica

Jasionka

0+000

4+800

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-2+000 o
pow.010 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont budowli na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223699

Stupnica

Korzonka
(Korzeniecki)

0+000

5+700

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-2+000 o
pow.0,20 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem
lokalnie w km 0+000-1+000,
uzupełnienie materiałem faszynowym
w km 5+100-5+116

2016- 2020

mechanicznie
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PLRW200012223699

Stupnica

Pot. Bez nazwy
(dopływ Stupnicy)

0+000

0+025

lokalna wycinka pojedynczych
drzew i zakrzaczeń

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223699

Stupnica

Rudawka

0+000

9+400

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-5+000 o
pow.0,50 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223699

Stupnica

Lipka

0+000

15+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-10+000 o
pow.1 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków materiałem
faszynowym w km 5+100-5+946

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223699

Stupnica

Dobrzanka

0+000

5+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-2+000 o
pow.0,10 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223699

Stupnica

Nadzicza
(Z Reberca)

0+000

5+200

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-1+000 o
pow.0,10 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

PLRW200012223699

Stupnica

Leszczawka

0+000

6+800

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-3+000 o
pow.0,50 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont umocnień na
wskazanym odcinku

2016- 2020

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków materiałem
faszynowym lokalnie w km 0+0004+000,5+100-5+300 remont i
odmulenie stopni w km2+040, 2+550,
2+650, 2+790, 2+879, 3+022, 3+128,
3+190, 3+362, 3+453, 3+538, 3+720,
3+792

2016- 2020

mechanicznie

ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Tyrawa Solna 0+000 - 0+223
Siemuszowa 3+950 - 4+250
Siemuszowa 4+756 - 4+901
Siemuszowa 5+080 - 5+180
Siemuszowa 5+280 - 5+400
Holuczków 6+800 - 7+000
Tyrawa Woloska 11+000 - 11+300
Rakowa 11+855 - 12+000
Rakowa 12+100 - 12+250

2016

mechanicznie

ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Siemuszowa
0+000 - 0+435
dołozenie kamienia

co 3 lata

ręcznie

PLRW200012223769

Kamionka

Kamionka

0+000

7+200

PLRW200012223769

Kamionka

Potok bez nazwy
(Siny Rząs)

0+000

0+120

PLRW2000122233299

PLRW2000122233299

Tyrawka

Tyrawka

Tyrawka

Lachawka
(Pilanka)

0+000

0+000

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-5+000 o pow.
3 ha,

18+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Tyrawa Solna, Siemuszowa,
Hołuczków, Tyrawa Wołoska,
Rakowa, Zawadka

3+100

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Siemuszowa

2016-2020

punktowo
corocznie

co 3 lata
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Poz. 4055

PLRW2000122233299

Tyrawka

Berezka

0+000

8+400

10 ar
zakrzaczeń
m. Rozpucie,
Kuźmina

co 3 lata

ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Rozpucie

PLRW2000122233299

Tyrawka

Borsukowiec

2+800

3+250

5 ar wycinka
zakrzaczeń
m. Paszowa

co 3 lata

ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli 3,0 ar
m. Paszowa

PLRW2000122233299

Tyrawka

Tarnawka

0+000

3+700

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Stańkowa

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW20001222329

Sanoczek

Sanoczek

0+000

21+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Sanoczek, Pobiedno, Wolica,
Bukowsko

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW20001222329

Sanoczek

Falejówka Tyrawska
(Pijawka)

0+000

6+700

wycinka drzew
m. Srogów, Falejówka, Raczkowa

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW20001222329

Sanoczek

Różowy

0+000

4+300

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Zabłotce, Jurowce

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW20001222329

Sanoczek

Czerteź

0+000

2+100

wycinka drzew,
m. Czerteż

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW20001222329

Sanoczek

Niebieszczanka
(Prusiek)

0+000

8+200

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Prusiek

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW20001222329

Sanoczek

Modrza

0+000

7+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Prusiek

punktowo co
5 lat

ręcznie

PLRW20001222329

Sanoczek

Bukowica

0+000

3+600

wycinka drzew
m. Bukowsko

punktowo co
2 lata

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Sanok 3+400 - 3+700
Zabłotce 3+850 - 4+000
Sanok 4+795 - 5+484
Pisarowce 9+930 - 10+135
Pobiedno 16+230 - 16+400
Wolica 19+150 - 19+250

udrożnienie ujścia potoku
0+000 - 0+400,
m. Zabłotce

2016

mechanicznie

rozbiórka tam,
m. Bukowsko

wielokrotni
e w roku

ręcznie

co 3 lata

ręcznie
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PLRW20001222329

Sanoczek

Silska

0+000

1+400

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Bukowsko

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW200012223189

Płowiecki

Płowiecki

0+000

4+700

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Sanok, Płowce

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW200012223189

Płowiecki

Dworzyska

0+000

2+200

PLRW200012223189

Płowiecki

Stróża Mała

0+000

2+000

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Stróże Małe

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW20001422299

Osława od
Rzepedki do
ujścia

Osława
od Rzepedki do
ujścia

0+000

34+250

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Zagórz, Wielopole, Czaszyn,
Mokre, Kulaszne

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW20001422299

Osława od
Rzepedki do
ujścia

Głęboki

0+000

0+300

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Szczawne

co 5 lat

ręcznie

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Osława
do Rzepedki

50+000

62+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Rzepedź - Smolnik

punktowo co
3 lata

udrożnienia
31+700 - 32+100
m. Szczawne

2017

mechanicznie

ręcznie

udrożnienia,
m. Rzepedź

2016 - 2018

mechanicznie

udrożnienie ujściowego odcinka
potoku,
m. Rzepedź Wieś

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Rzepedka

0+000

1+400

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Rzepedź Wieś

co 3 lata

ręcznie

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Jawornik

0+000

0+500

wycinka zakrzaczeń, m. Jawornik

co 4 lata

ręcznie

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Dołżyczka

0+000

2+300

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Dołżyca

co 2 lata

Poz. 4055

ręcznie

2017

mechanicznie

naprawa bruku muru oporowego
m. Sanok

2016

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytkow betonu murów
oporowych i stopnia, piaskowanie
okładziny kamiennej

2018

mechanicznie,
ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Zagórz 4+160 - 4+818
Mokre 20+145 - 21+000

co 4 lata

ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Rzepedź 0+350 - 0+450
0+555 - 0+755
0+900 - 1+000,
dolozenie kamienia

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

czyszczenie
przepławek, remont
krat, wypełnienie
ubytków betonu,
piaskowanie okładziny
kamiennej

2016, 2018

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Barbarka
(Komaniecki)

0+000

1+700

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Barbarka
(Komaniecki)

1+900

1+950

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Barbarka
(Komaniecki)

2+600

3+500

wycinka drzew
m. Komańcza - m. Czystogarb

2016

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

2+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Radoszyce

punktowo co
4 lata

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Osławica

0+000

15+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Rzepedź, Komańcza

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Bystry

0+000

0+200

wycinka drzew m. Osławica

punktowo co
5 lat

ręcznie

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Dopływ z Turzańska
(Turzańsk)

0+000

1+000

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Turzańsk

co 3 lata

ręcznie

PLRW20001222252

Osława do
Rzepedki

Smolniczek

0+000

0+400

wycinka drzew,
m. Smolnik

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW20001222294

Poraż

Poraż
(Młynówka)

0+000

6+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Zagórz, Poraż

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW20001222289

Kalniczka

Radoszanka

Tarnawka

0+000

0+000

18+000

udrożnienie,
m. Komańcza

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Tarnawa Dolna, Łukowe, Średnie
Wielkie

punktowo co
3 lata

Poz. 4055

2016

mechanicznie

czyszczenie niecek wypadowych stopni
m. Komańcza

2016

mechanicznie,
ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Komańcza

co 3 lata

ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Radoszyce 1+380 - 2+300,
dolozenie kamienia

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 4 lata

ręcznie

co 4 lata

ręcznie

ręcznie

ręcznie

ręcznie

udrożnienia,
m. Rzepedź,
1+000 - 1+300
2+300 - 2+380

2016 - 2020

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Rzepedź 2+300 - 2+381
Jawornik 2+600 - 2+680
Komańcza 5+280 - 5+765

usunięcie namułow z budowli
RZGW,
0+000 - 0+700
m. Zagórz

2016

mechanicznie,
ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Zagórz 0+000 - 1+000

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Tarnawa Dolna 0+145 - 0+230
Tarnawa Dolna 0+450 - 0+650
Tarnawa Dolna 0+780 - 1+090
Tarnawa Górna 2+690 - 2+748
Łukowe 8+890 - 9+060

udrożnienie,
m. Łukowe

2017

czyszczenie
przepławek, remont
krat, wypełnienie
ubytków betonu,
piaskowanie okładziny
kamiennej

2016, 2018

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001222289

Kalniczka

Kalniczka
(Tarnawka)

0+000

0+600

wycinka drzew,
m. Nowosiółki

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW20001222269

Płonka

Płonka

0+000

8+000

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Wysoczany

punktowo co
5 lat

ręcznie

PLRW200012221989

Wujski Potok

Wujski Potok

0+000

6+500

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Załuż, Wujskie

co 3 lata

ręcznie

PLRW200012221949

Dyrbek

Dyrbek

0+000

8+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Łukawica, m. Bezmiechowa

punktowo
corocznie

ręcznie

PLRW200012221949

Dyrbek

Glinny

0+000

2+600

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Jankowce

punktowo
corocznie

ręcznie

PLRW200012221899

Hoczewka

Hoczewka

0+000

17+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Hoczew, Nowosiółki,
Zahoczewie, Mchawa, Baligród

punktowo
corocznie

ręcznie

PLRW200012221899

Hoczewka

Dziurdziówka

0+000

3+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Hoczew Dziurdziów,

co 3 lata

ręcznie

PLRW200012221899

Hoczewka

Jasielnica

0+000

0+200

wycinka drzew,
m. Nowosiółki

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW200012221899

Hoczewka

Zahoczewski

0+000

2+500

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Zahoczewie

co 4 lata

ręcznie

PLRW200012221899

Hoczewka

Ruchlin
(Żernicki Potok)

0+000

0+400

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Zahoczewie

punktowo co
5 lat

ręcznie

Poz. 4055

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Nowosiółki 5+045 - 5+180,
m. Mchawa 12+250 - 12+414

udrożnienia

2017

mechanicznie

co 4 lata

ręcznie
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PLRW200012221899

Hoczewka

Cisowiec
(Cisowczyk)

0+000

1+300

PLRW200012221899

Hoczewka

Mchawa

0+000

3+400

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Mchawa, Roztoki

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW200012221899

Hoczewka

Stężniczka

0+000

3+700

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Baligód, Stężnica

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW200012221899

Hoczewka

Rabiański (Rabski)

0+000

2+100

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Bystre

punktowo co
5 lat

ręcznie

PLRW200012221899

Hoczewka

Jabłonka

0+000

7+600

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Bystre - Jablonka

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW200012221899

Hoczewka

Kołonica

0+000

1+100

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Kołonice

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW20001222172

Mistik

Mistki
(Kortypolanka)

0+000

1+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Średnia Wieś

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW20001222169

Olszanka

Olszanica
(Stary Potok)

0+000

16+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Zwierzyń, Uherce, Olszanica,
Stefkowa

punktowo
corocznie

ręcznie

PLRW20001222169

Olszanka

Kiniański
(Orelec)

0+000

4+200

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Orelec

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW20001222169

Olszanka

Rudenka (Leki)

0+000

2+300

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Rudenka

punktowo co
2 lata

ręcznie

Poz. 4055

udrożnienia
1+100 - 1+350

2016

mechanicznie

udrożnienie
0+300 - 0+400
m. Bystre

2018

mechanicznie

udrożnienia
m. Zwierzyń,
odmulenie niecek wypadowych
stopni

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Zwierzyń, Uherce, Olszanica,
Stefkowa,
dołozenie kamienia

co 3 lata

ręcznie
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PLRW20001222169

Olszanka

Wańkówka

0+000

12+600

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Olszanica, Wańkowa, Brelików,
Leszczowate

punktowo
corocznie

ręcznie

PLRW20001222169

Olszanka

Ropieńka

0+000

6+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Wańkowa, Ropienka

punktowo
corocznie

ręcznie

PLRW20001222169

Olszanka

Serednica

0+000

2+400

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Olszanica

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW2000122215569

Bereźnica

Bereźnica

0+000

14+100

wycinka drzew i zkarzaczęń
m. Bereźnica, Wola Matiaszowa

co 2 lata

ręcznie

PLRW20000221559

Zbiornik Solina
do zapory w
Myczkowcach

Wołczy

0+000

2+000

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Bóbrka

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW20000221559

Zbiornik Solina
do zapory w
Myczkowcach

Zabrodzie
(Wola, Myczkowski)

0+000

6+700

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Solina - Zabrodzie

co 3 lata

ręcznie

PLRW200012221529

Głęboki Potok

Łobozew
(Łobozewka)

0+000

7+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Łobozew

punktowo
corocznie

ręcznie

PLRW200012221529

Głęboki Potok

Głęboki Potok

0+000

0+300

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Łobozew

co 5 lat

ręcznie

PLRW200012221389

Wołkowyjka

Wołkowyjka

0+000

3+800

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Wołkowyja, Górzanka

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW200012221389

Wołkowyjka

Rybnik
(Rybne)

0+000

2+00

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Rybne

punktowo co
5 lat

ręcznie

udrożnienia,
m. Olszanica, Wańkowa,
Brelików, Leszczowate

Poz. 4055

co 2 lata

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Olszanica, Wańkowa, Leszczowate
0+000 - 12+400

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Ropienka 2+350 - 3+150,
dolozenie kamienia

udrożnienia,
m. Olszanica

cyklicznie
co 3 - 4 lata

mechanicznie

rozbiórka tam, usunięcie namułu
m. Solina - Zabrodzie

wielokrotni
e w roku

ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Olszanica 0+000 - 2+200

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200014221299

Solinka od
Wetliny do
ujścia

Solinka
od Wetlinki
do ujścia

11+600

21+300

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Bukowiec, Terka, Buk, Dołżyca

punktowo co
2 lata

PLRW200014221299

Solinka od
Wetliny do
ujścia

Bukowiec
(Bukowczański)

0+000

2+000

wycinka drzew i zakrzaczeń m.
Bukowiec

punktowo co
4 lata

PLRW2000122212699

Solinka do
Wetliny

Solinka
do Wetlinki

21+300

47+100

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Dołżyca, Cisna, Żubracze

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW2000122212699

Solinka do
Wetliny

Wetlina - poza
granicami BPN

PLRW2000122212699

Solinka do
Wetliny

Smerek

0+000

1+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m.

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW2000122212699

Solinka do
Wetliny

Kalnica

0+000

4+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Bystre - Jablonka

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW2000122212699

Solinka do
Wetliny

Bystry

0+000

0+300

wycinka drzew
m. Smerek

2016

ręcznie

PLRW2000122212699

Solinka do
Wetliny

Z Habkowiec
(Ciśnianka)

0+000

2+800

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Cisna

co 4 lata

ręcznie

PLRW20001222136

Daszówka

Daszówka
(Teleśnica)

0+000

2+800

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Teleśnica

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW200012221349

Czarna

Czarny

2+185

2+293

ręcznie

usunięcie zatoru lodowego
16+600
m. Terka

Poz. 4055

corocznie w
I kwartale

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Bukowiec 13+280 - 13+780

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Dołżyca 28+774 - 28+1100
Cisna 31+100 - 31+150

odsypisko żwiru
(sprawa Nowy Styl)
m. Smerek

2016

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Cisna 0+550 - 0+600

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Polana

co 3 lata

ręcznie
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PLRW200012221349

Czarna

Czarny

3+200

5+800

wycinka drzew,
m. Polana

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW200012221349

Czarna

Głuchy

0+000

2+000

wycinka drzew i zakrzaczen,
m. Polana

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW200012221169

Dwernik

Dwernik - poza
granicami BPN

0+000

3+500

wycinka drzew i zakrzaczeń
m. Dołżyca

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW2000122211529

Smolniczek

Smolniczek

0+000

8+100

wycinka drzew,
m. Lutowiska, Smolnik

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

Strwiąż

74+000

89+800

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Krościenko, Brzegi Dolne,
Ustrzyki Dolne

punktowo
corocznie

ręcznie

PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

Stebnik

0+000

10+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Krościenko, Stebnik

punktowo co
2 lata

ręcznie

PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

Królówka

0+000

6+200

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Bandrów

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

Łodynka

0+000

4+600

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Łodyna

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

Karaszyn

0+000

2+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Liskowate

punktowo co
4 lata

ręcznie

PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

Łodyna

0+000

0+400

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Łodyna

punktowo co
4 lata

ręcznie

udrożnienia,
m. Krościenko, Stebnik

udrożnienia,
m. Bandrów

Poz. 4055

co 2 lata

2016 - 2018

czyszczenie 12 stopni betonowych,
remont opaski w km 86+150 - 86+300
m. Ustrzyki Dolne

2016

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

czyszczenie niecek wypadowych
stopni, naprawa ubytków betonu
stopni, odbudowa przelewów
m. Krościenko, Stebnik

2016

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Bandrów
1+420 - 1+480
1+720 - 1+820,
dołozenie kamienia

co 3 lata

ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowli
m. Liskowate 1+700 - 1+800

co 4 lata

ręcznie
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PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

Pastewnik

PLRW9000127691

Strwiąż do
granicy państwa

PLRW9000127691
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4+100

wycinka drzew i zakrzaczeń
m.Łodyna

punktowo co
5 lat

9+000

wycinka drzew, m. Ustrzyki Dolne Jasień

punktowo
corocznie

0+000

4+000

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Hoszów

punktowo co
3 lata

ręcznie

Hoszowczyk

0+300

2+400

wycinka drzew,
m. Hoszów

punktowo co
3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Strwiąż do
granicy państwa

Olchy (Równianka)

0+000

3+600

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Równia

punktowo co
3 lata

ręcznie

PLRW900012748

Mszaniec do
Syhawki

Mszanka

0+000

0+500

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Michniowiec

punktowo co
5 lat

ręcznie

PLRW900012748

Mszaniec do
Syhawki

Mszaniec
(w granicach PL)

14+800

17+100

wycinka drzew i zakrzaczeń,
m. Michniowiec

punktowo co
5 lat

ręcznie

PLRW200012223336

Borownica

Borownica

0+000

8+200

Wycinka drzew i zakrzaczeń
lokalnie w km 0+000-5+733 o pow
0,50 ha,

2016-2020

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192259

San od Huczek
do Wisłoka, bez
Wisłoka

San

116+650

116+950

koszenie, wycinka
krzaków, odmulenie
rowu

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192259

San od Huczek
do Wisłoka, bez
Wisłoka

San

121+300

123+500

koszenie, wycinka
krzaków, odmulenie
rowu

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Uniaczka

Jasieńka (Głuchy)

0+000

0+000

ręcznie

ręcznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Jasień 1+100 - 3+700
m. Moczary 0+900 - 1+065
dołozenie kamienia

co 3 lata

ręcznie

co 4 lata

ręcznie

2016- 2020

mechanicznie

udrożnienia,
m. Hoszów
3+450 - 3+700

2016

mechanicznie

wycinka przerostów wikliny na
budowlach
m. Hoszów 2+630 - 2+700, 3+300 3+700,
dołożenie kamienia

lokalnie na odcinkach tego
wymagających

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

uzupełnienie ubytków kamieniem i
materiałem faszynowym lokalnie w
km 0+000+6+000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000192259

San od Huczek
do Wisłoka, bez
Wisłoka

San

94+500

97+300

koszenie, wycinka
krzaków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192259

San od Huczek
do Wisłoka, bez
Wisłoka

San

92+700

95+290

koszenie, wycinka
krzaków, odmulenie
śluz, przepustów i
rowów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000922499

Wiar od granicy
państwa do
ujścia

Wiar

1+200
1+200

7+050
4+250

koszenie, wycinka
krzaków, odmulenie
śluz i rowów, remont
śluz wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002122999

San od Rudni do
ujścia

San

praw wał dł. 30651 m,
lewy wał dł. 22393m,

cyklicznie co
roku dwukrotne
koszenie skarp i
korony wału

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002122999

San od Rudni do
ujścia

San

0+000

4+900

Wał na całej długości w
m-c: Wrzawy

co rocznie
dwukrotne
koszenie

Koszenie
mechaniczneręczne

PLRW20001722969

Łukawica

Łukawica

14+000

33+500

14+000-33+500

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

14+000-33+500

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub
remont budowli - tab. 1

corocznie

ręcznie

PLRW20001722969

Łukawica

Dębowiec

9+000

20+600

9+000-20+600

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

9+000-20+600

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019229499

Bukowa od
Rakowej do
ujścia

Bukowa

17+000

41+000

17+000-41+000

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

17+000-41+000

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017229469

Biała

Biała

0+000

29+100

0+000-29+100

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-29+100

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub
remont budowli-tab.1

corocznie

ręcznie

PLRW200017229469

Biała

Ciechocinka

0+000

4+500

0+000-4+500

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-4+500

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub remont budowli-tab.1

corocznie

konserwacja lub
remont budowlitab.1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW200017229469

Biała

Trzebęcz (Trzebensz)

0+000

18+300

0+000-18+300

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-18+300

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub
remont budowli-tab.1

2016

ręcznie

PLRW200017229469

Biała

Borownica

0+000

7+700

0+000-7+700

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-7+700

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub
remont budowli-tab.1

2016, 2018

ręcznie

PLRW200017229469

Biała

Żytnówka

0+000

5+200

0+000-5+200

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-5+200

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub
remont budowli-tab.1

2020

ręcznie

PLRW2000172294569

Czartosowa

Czartosowa
(Czartusowa)

0+000

8+900

0+000-8+900

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-8+900

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017229449

Branew

Branew

0+000

27+300

0+000-27+300

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-27+300

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017229429

Bukowa do
Rakowej

Rakowa

0+000

18+600

0+000-18+600

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-18+600

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub
remont budowli-tab.1

corocznie

ręcznie

Bukowa do Rakowej

Bukowa do
Rakowej

Dzwola (Rakowa A)

0+000

9+600

0+000-9+600

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-9+600

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub
remont budowli-tab.1

corocznie

ręcznie

PLRW2000172286169

Łada do Osy

Biała Łada

49+570

55+370

49+570-55+370

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

49+570-55+370

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017229449

Branew

Branewka Górna

0+000

8+600

0+000-8+600

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-8+600

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017229458

Sopot

Sopot

0+000

7+600

0+000-7+600

corocznie po
15 VIII i po 15
X

mechanicznie,
ręcznie

0+000-7+600

corocznie
po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

konserwacja lub remont budowli-tab.1

konserwacja lub remont budowli-tab.1

2016- 2018

2016, 2018

konserwacja lub
remont budowlitab.1

konserwacja lub
remont
wszystkich
budowli
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PLRW200017229469

Biała

Wał rzeki Biała

0+000

0+800

korpus wału-lokalnie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007228169

Tanew do
Łosinieckiego
Potoku

Potok Łosiniecki

0+000

4+000

13 arów

co 2 lata

ręcznie

PLRW200017228389

Sopot

Sopot

11+480

25+050

18 arów

co 2 lata

ręcznie

PLRW200017229429

Bukowa do
Rakowej

Bukowa

41+500

55+490

70a.zakrz.

2017

ręcznie

44+500-47+750

po
15.VIII.2016
r.

mechanicznie

PLRW200017228769

Borowina

BOROWINA

6+100

14+300

40a.zakrz.

po
15.VIII.2019

ręcznie

6+100-14+300

po
15.VIII.2017
r.

mechanicznie

PLRW20001922869

Łada od Osy do
ujścia z Czarną
Ładą od
Braszczki

BIAŁA ŁADA

4+700

12+800

15a.zakrz.

corocznie

ręcznie

4+700-12+800

corocznie

mechanicznie

PLRW2000172286169

Łada do Osy

BIAŁA ŁADA

47+020

49+570

70a.zakrz.

po
15.VIII.2017

ręcznie

47+020-49+570

po
15.VIII.2016
r.

mechanicznie

PLRW20001922869

Łada od Osy do
ujścia z Czarną
Ładą od
Braszczki

CZARNA ŁADA

3+820

10+800

20a.zakrz.

corocznie

ręcznie

3+820-10+800

corocznie

PLRW20001922869

Łada od Osy do
ujścia z Czarną
Ładą od
Braszczki

CZARNA ŁADA

12+800

30+100

20a.zakrz.

po
15.VIII.2016

ręcznie

12+800-30+100

po
15.VIII.2016
r.

PLRW200017229429

Bukowa do
Rakowej

DOPŁYW BUKOWEJ

2+450

4+910

45a.zakrz.

2017

ręcznie

Konserwacja lub
remont budowli. Jaz
20+870

mechanicznie

2016

mechanicznie,
ręcznie
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16+500-16+800; 19+400-20+900

po
15.VIII.2016
r.

mechanicznie

ręcznie

13+470-21+670

po
15.VIII.2016
r.

mechanicznie

po
15.VIII.2019

ręcznie

0+400-14+500

po
15.VIII.2019
r.

mechanicznie

45a.zakrz. + powalone drzewa

2016

ręcznie

4+200-12+700

2018

mechanicznie

6+700

15a.zakrzacz.

po
20.VII.2016

ręcznie

3+200-6+700

po
15.VIII.2016
r.

mechanicznie

0+000

6+860

35a.zakzr.

2018

ręcznie

0+006+860

po
15.VIII.2019
r.

mechanicznie

4+077

6+760

20a.zakrz.

po
15.VI.2016

ręcznie

4+077-6+760

po
15.VI.2016
r.

mechanicznie

18+300

23+830

23a.zakrz.+pow.drzewa

po
15.IX.2017

ręcznie

18+300-23+830

po
15.VIII.2017
r.

mechanicznie

PLRW20001722889

Kurzynka

KURZYNKA

16+500

20+800

36a.zakrz.

po
15.IX.2016r.

ręcznie

PLRW20001922835

Tanew od
Łosinieckiego
Potoku do
Muchy z
Wirową od
Łówczanki do
ujścia

KANAŁ ZRZUTOWY

0+000

1+750

15a.zakrz.

2017

ręcznie

PLRW200016228329

Lubienia

LUBIEŃ

13+470

21+670

115a.zakrz.

po
25.VII.2016

PLRW20001722729

Złota I

LUCHÓWKA

0+400

14+500

70a.zakrz.

PLRW20001922869

Łada od Osy do
ujścia z Czarną
Ładą od
Braszczki

ŁADA

4+000

12+700

PLRW200016228589

Łazowna

ŁAZOBNA

3+200

PLRW20001722849

Szum

NIEPRYSZKA

PLRW200016228329

Lubienia

PASTERNIK

PLRW20001622836

Mucha

POTOK MUCHA

PLRW20001722729

Złota I

RZEKA ZŁOTA
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PLRW20001722852

Szpisznica

SZPISZNICA

0+000

10+280

30a zakrz.

po
15.VIII.2016

ręcznie

0+000-10+280

po
15.VIII.2016
r.

mechanicznie

PLRW20001722849

Szum

SZUM

0+000

2+300

28a.zakrz.

po
15.VIII.2016

ręcznie

0+000-2+300

po
15.VIII.2017
r.

mechanicznie

Jaz żelbet.km.4+810remont

po 15.VII.2019

ręcznie

PLRW20001922835

Tanew od
Łosinieckiego
Potoku do
Muchy z
Wirową od
Łówczanki do
ujścia

STARA LUBIEŃ

0+000

3+920

15a.zakrz.

po
15.IX.2017

ręcznie

PLRW20001922835

Tanew od
Łosinieckiego
Potoku do
Muchy z
Wirową od
Łówczanki do
ujścia

WIROWA

0+000

8+320

30a.zakrz.

po
15.VIII.2017

ręcznie

2+750-8+320

po15.VIII.20
16

mechanicznie

Jaz km.6+600-remont

po 15.VIII.2016

ręcznie

PLRW200017227349

Złota II

ZŁOTA

14+200

22+110

38a.zakrz.

po
15.IX.2016

ręcznie

14+200-22+100

po
15.VIII.2016
r.

mechanicznie

PLRW200016228549

Złota Nitka

ZŁOTA KORCHÓW

0+000

16+300

pow.drzewa+24a zakrz.

po
15.IX.2017

ręcznie

0+000-16+300

po
15.VIII.2017
r.

mechanicznie

PLRW200016228549

Złota Nitka

ZŁOTA TARNOGRÓD

0+000

4+040

18a.zakrz

po
15.IX.2017

ręcznie

0+000-4+040

po
15.VIII.2018
r.

mechanicznie

PLRW20001922835

Tanew od
Łosinieckiego
Potoku do
Muchy z
Wirową od
Łówczanki do
ujścia

ZŁOTA ZAMCH

0+000

11+180

25a.zakrz.

po
15.IX.2016r.

ręcznie

0+000-11+180

po
15.VIII.2017
r.

mechanicznie

PLRW200017228618

Dopł. spod
Dąbrowicy

CHMIELNICA

0+000

5+200

45a zakrz.

po
15.IX.2016

ręcznie

0+000-5+200

po
15.IX.2016
r.

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200016228589

Łazowna

ŁAZOBNA

6+700

10+800

38a.zakrz.

po
15.IX.2017

ręcznie

6+700-10+800

po
15.VIII.2016
r.

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001622836

PLRW20001921389999

PLRW200002138599

Mucha

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Zbiornik
Dobczyce

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

PLRW2000122138139

Raba od źródeł
do
Skomielnianki

POTOK MUCHA

Raba

Zbiornik Dobczyce

Raba

Raba
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5+750

0+000

60+100

69+000

107+000

7+300

58+500

69+000

23a.zakrz.

Uście Solne, Niedary, Bieńkowice,
Cząsławice, Cerekiew, Wyżyce,
Bessów, Mikluszowice, Bogucice,
Majkowice, Gawłów, Słomka,
Gawłówek, Baczków - 18 ha
wycinka przerostów na opaskach 2
ha zakrzaczen km 48+050-51+700
Gdów/Fałkowice,1 ha 54+60055+850 Niezdów, 2 ha 56+00058+500 Dobczyce

Rowy na dł. 8 km m. Osieczany
Droginia

107+000

wycinka przerostów na opaskach 3
ha zakrzaczen km 70+500-75+500
Myslenice
2 ha km 75+50078+900 Stróża 1 ha km 81+90083+900 Pcim, Lubień - Rabka Zdrój 86+000 - 107+000

126+000

Lokalnie na odcinku 107+000 126+000. Drzewa punktowo,
porosty na długości budowli
wodnych

PLRW2000122138869

Potok Trzciański

Sanecki

0+000

20+200

Ubrzeż, Trzciana, Łąkta Dolna, Łąkta
Górna, Żegocina, Rozdziele -7,2 ha

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Dopływ Skrzydlnej

0+000

5+500

Skrzydlna -2,5 ha

po
15.VIII.2016

co 6 lat

2016-2020

ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

5+750-7+300

Bochnia 100 m, Moszczenica 100
m, Chełm 100 m, Ksiąznice 100 m,
Nieszkowice Małe 100 m,
Pierzchów 100 m, Nieznanowice
100 m, Marszowice 100 m, Gdów
400 m Dobczyce/ Niezdów 2 x
400 m Fałkowice 600 m

Ręcznie

Ręcznie

Lokalnie na odcinku 107+000 126+000. Mury bulwarowe i
korekcja stopniowa Rabka Zdrój,
Chabówka 3 , Raba Wyżna,
Sieniawa 4 odcinki po 50 m

co 5 lat

mechanicznie

Ubrzeż, Trzciana, Łąkta Dolna,
Łąkta Górna

co 5 lat

mechanicznie

odcinkowo
co rok

po
15.VIII.2016
r.

co 2 lata

mechanicznie

mechanicznie

opaska brzegowa - Uście Solne szt.1
km 1+850 - 2+010, Wyżyce szt.1 km
6+930- 7+210, Mikluszowice szt.2 km
9+910 - 11+750 , Proszówki szt.2
18+600 - 19+200, Chodenice szt.2
22+750 - 26+300 ,Chełm szt.1 30+225 30+917, Książnice szt.1 km 36+600 36+760, Pierzchów szt.2 39+000 39+765, Marszowice szt.2 km 46+300 46+670, Gdów 2 szt km
48+420- 50+900 , remont opaski
Niezdów 1 szt. km 55+096-56+814

2017, 2018,
2019, 2020

mechanicznie

mechanicznie

likwidacja odsypów 400 m, 300 m
Pcim, 500 m Stróża ,300 m,
Myslenice Lubień odcinek ok 300
m, Raba Niżna, 2 odcinki po ok
300 m

co 4 lata

Poz. 4055

PLRW2000122138549

Trzemeśnianka

Trzemeśnianka

0+000

10+600

1 ha zakrzaczeń Łęki

co 5 lat

Ręcznie

PLRW2000122138549

Trzemeśnianka

Zasanka

0+000

4+920

30a zakrzaczen km 0+000 - 0+800
Trzemeśnia

co 3 lata

Ręcznie

Udrożnienie ujściowego odcinka
550 m w m. Droginia
,odzwirowanie czaszy zapory 200
m Poręba

2016, 2017

co 4 lata

co 2 lata

2016

mechanicznie

Opaska z narzutu kamienego w km km
68+896 69+238 w m.
Osieczany,69+800-73+885 remont
opasek brzegowych , 74+000
remont/przebudowa jazu, 74+03074+330 remont umocnien brzegu p,
Myslenice 82+900 -83+900 remont
opasek brzegowych Pcim Opaski w km
87+335-87+675 Lubień,95+71095+810, 95+557-95+773 Mszana
Dolna

2016/2017/2018

mechanicznie

mechanicznie

Remont opasek w m. Chabówka i Raba
Wyżna tj. w km 111+200-111+350 i
Rabie Wyżnej w km 113+700 113+785

2017

mechanicznie

mechanicznie

Trzciana -opaska brzeg. szt.3, Łąkta
Dolna -opaska brzeg. szt.2, Łąkta
Górna -opaska brzeg. szt.6, stopień szt.
7, próg gabionowy szt. 4. Żegocina opaska brzeg. szt.5, stopień szt. 5

listopad 2018 r.

mechanicznie,
ręcznie

Skrzydlna km 0+000-3+850 opaska
brzeg. szt. 12, stopień szt. 2, próg
gabionowy szt. 2

listopad 2017 r.

mechanicznie,
ręcznie

remont stopnia 3+600, remont opaski
brzegowej 4+330-4+475,remont żłobu
4+550-4+670 , remont żłobu 5+9206+100 Trzemeśnia, remont zapór
p.rum. 6 szt 6+336-8+005
Trzemeśnia/Poręba

2017

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

Kanał dolny -paska z
narzutu kamienego w
km 59+230 - 59+920 w
m. Dobczyce

2016

mechanicznie

Roboty elektryczne,
informatyczne
mechaniczne,
hydrotechniczne,
konserwacyjne,
remontowe i
modernizacyjne

2016- 2020

różne

Droginia na odc. 550m

2016

mechanicznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200002138599

Zbiornik
Dobczyce

Bulinka

– 3950 –

0+000

Poz. 4055

Ręcznie

odmulenie złobu 1300 m
Osieczany

I kwartał
2016/IV
kwartał
2016/IV
kwartał 2017

Ręcznie

odmulenie złobu1000 m
Myslenice

lipiec 2017

mechanicznie

600 m Myslenice

lipiec 2016

mechanicznie

4+500

10 a zakrzaczen Osieczany

co 3 lata

lipiec 2016

mechanicznie

0+000 - 1+400 2+400 - 3+000 remont
złobu Myślenice, 3+670 - 6+200
remont zapór p.rum. 12
szt.Myslenice/Bysina, remont opaski z
koszy 5+800-5+774 Bysina

2017- 2018

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnien km 6+550-7+960
Trzebunia

2019

mechanicznie

PLRW20001221383949

Bysinka

Bysinka

0+000

8+000

km 0+000-7+000 wycinka
zakrzaczen i drzew 50 szt
Myslenice/Bysina

PLRW20001221383949

Bysinka

Bez nazwy ze
Szklarów

0+000

0+450

10 a wycinka drzew Bysina

co 4 lata

Ręcznie

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Miłogoszcz

0+000

2+700

10 a wycinka zakrzaczen Myślenice

co 4 lata

Ręcznie

PLRW20001221383899

Trzebuńka

Trzebuńka

0+000

11+500

50 a wycinka przerostów i drzew 50
sztTrzebunia

co 4 lata

Ręcznie

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Krzywianka
(Krzywiczanka)

0+000

5+060

20a wycinka przerostów Pcim

co 4 lata

Ręcznie

odmulenie złobu 400 m Pcim

lipiec 2017

mechanicznie

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Kaczanka

0+000

4+100

20 a wycinka zakrzaczen Pcim

co 5 lat

Ręcznie

odzwirowanie czaszy zapory 200
m Pcim

co 3 lata

mechanicznie

km 0+480 i 0+630 remont zapór p.rum
2 szt,Pcim

lipiec/sierpień
2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221383729

Wielka
Suszanka

Wielka Suszanka

0+000

6+250

20 a wycinka zakrzaczen i drzew 20
szt Pcim

co 5 lat

Ręcznie

likwidacja odsypów 600 m Pcim

co 3 lata

mechanicznie

km 1+500-4+500, remont opasek,Pcim

2016

mechanicznie

co 5 lat

Ręcznie

likwidzacja odsypów 300 m, 100
m Tokarnia, 100 m, 200 m
Krzczonów

sierpień
2018

km 0+420-1+200 remont opaski ,
3+220-3+420 podparcie opaski
Krzczonów, km7+380-9+230 remont
stopni i umocnien
brzegowych,Tokarnia

2017, 2019

mechanicznie,
ręcznie

I kwartał
2016

Ręcznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Krzczonówka

0+000

9+200

30 a wycinka zakrzaczen i drzew
Krzczonów, 2 ha wycinka
przerostów Tokarnia

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Pot. Zagrodzki

0+000

2+000

10 a zakrzaczen

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3951 –

Poz. 4055

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Pot. Rusnaków

0+000

3+600

udroznienie ujcia 100 m
Krzczonów

maj 2016

mechanicznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Pot. Ostojów
(Ostojowy)

0+000

2+240

udroznienie ujscia 100 m
Krzczonów

maj 2016

mechanicznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Pot. Proszkowców

0+000

4+500

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Pot. Smuga

0+000

2+680

udroznienie ujscia 100 mTokarnia

lipiec 2018

mechanicznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Więcierza

0+000

6+800

30 szt wycinka drzew Tokarnia

I kwartał
2018

Ręcznie

likwidacja odsypu 200 m Tokarnia

lipiec 2018

mechanicznie

km 0+190-0+270 remont
opaski,Tokarnia

2018

mechanicznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Czarny Potok

0+000

4+200

wycinka drzew 20 szt Tokarnia

IV kwartał
2017

Ręcznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Bogdanówka
(Skomielnianka)

0+000

2+600

1,6 ha wycinka przerostów
Tokarnia/Skomielna Czarna

co 5 lat

Ręcznie

odmulenie 2000 m Skomielna
Czarna

lipiec/sierpi
eń 2016

mechanicznie

km 0+000-2+600 remont stopni 21 szt
i umocnien z kraty,
Tokarnia/Skomielna Czarna

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Bogdanówka

0+000

5+700

20 a wycinka przerostów Skomielna
Czarna

co 5 lat

Ręcznie

likwidacja odsypu 100 m
Bogdanówka

czeriwiec
2018

mechanicznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Walczakówka

0+000

3+300

wycinka drzew 20 szt Skomielna
Czarna

IV kwartał
2017

Ręcznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

Łętówka (Łetownia)

0+000

3+400

30 a wycinka przerostów Tokarnia,
wycinka drzew Łętownia

co 5 lat

Ręcznie

likwidacja odsypu 200 m Tokarnia

2019

mechanicznie

km 0+000-0+500 remont stopni szt.4,
Tokarnia

2017

mechanicznie,
ręcznie

20 a wycinka drzew i zakrzaczen
Tokarnia

IV kwartał
2016

Ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000122138369

Krzczonówka

pot. Zębalowy

0+000

3+040

10 a wycinka zakrzaczen i drzew m
Łętownia

IV kwartał
2016

Ręcznie

PLRW2000122138369

Krzczonówka

pot. Wichrowy

0+000

5+160

20 a wycinka zakrzaczen , 20 drzew
m Łętownia

IV kwartał
2018

Ręcznie

PLRW2000122138349

Lubieńka

Lubieńka

0+000

4+000

Lubień, ok 100 szt drzew

2018

PLRW2000122138349

Lubieńka

Tenczynka

4+000

7+500

Tenczyn ok 100 szt drzew

PLRW2000122138349

Lubieńka

Krzeczowski

0+000

11+000

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Sczebel

0+000

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Czechówka

PLRW2000122138329

Kasinianka

PLRW2000122138329

PLRW2000122138329

Poz. 4055

likwidacja odsypu 100 m
Łętownia

2019

mechanicznie

km 0+000-0+430, remont
opasek,Łetownia

2019

mechanicznie,
ręcznie

Ręcznie

Lubień odcinek 300 m

2017

mechanicznie

Opaska brzegowa w km 0+000-0+200

2016

mechanicznie

2018

Ręcznie

Tenczyn 4 odcinki 50 m

2016

mechanicznie

Stopnie w km 5+135, 6+995,7+198,
7+282

2017

mechanicznie

Tenczyn Krzeczów, ok 50 drzew

2018

Ręcznie

0+150

Lubień, odcinek ujściowy

2016

Ręcznie

Remont zapory przeciwrumowiskowej
w km 0=100

2018

mechanicznie,
ręcznie

0+000

0+150

Lubień, odcinek ujściowy

2016

Ręcznie

Remont zapory przeciwrumowiskowej,
odcinka żłobu i stopni

2018

mechanicznie,
ręcznie

Kasinianka (Kasinka)

0+000

15+000

Kasinka Mała, Węglówka, Kasina
Wielka, Porosty w obrębie korekcji
stopniowch i opasek brzegowych

co 4 lata

Ręcznie

Kasinka Mała - remont korekcji
stopniowej, Kasina Wielka remont 7
opasek brzegowych , remont zapory
przeciwrumowiskowej

2017- 2018

mechanicznie,
ręcznie

Kasinianka

Potoczański

0+000

0+200

Kasinianka

Kotowski

0+000

0+250

Kasinka Mała Zapora
przeciwrumowiskowa w km 0+210

2016

mechanicznie,
ręcznie

Kasinka Mała, ok 20 szt drzew

2018

Ręcznie

Kasinka Mała odcinek ok 1 km,
Węglówka odcinek ok 200 m,

2016

mechanicznie

Kasinka Mała, odcinek ujściowy

co 3 lata

mechanicznie

Kasinka Mała, odcinek ujściowy

co 3 lata

mechanicznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW2000122138329

Kasinianka

Jakubiakowy

0+000

0+600

Kasinka Mała, odcinek ujściowy

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122138329

Kasinianka

Muchowczański

0+000

0+250

Kasinka Mała, odcinek ujściowy

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122138329

Kasinianka

Węgierski

0+000

0+300

Węglówka ok 20 szt drzew

2019

Ręcznie

Kasinka Mała, odcinek ujściowy

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122138329

Kasinianka

Czyżowski

0+000

2+000

Kasinka Mała ok 50 szt drzew

2019

Ręcznie

PLRW2000122138329

Kasinianka

Węglówka
(Niedźwiadek)

0+000

5+000

Węglówka ok 100 szt drzew

2016

Ręcznie

Węglówka, odcinek ujściowy, 5
odcinków ok 50 m

co 4 lata

mechanicznie

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Wróblowy

0+000

0+500

Kasinka Mała odcinek ujściowy

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Świątkówka

0+000

0+400

Kasinka Mała ok 20 szt drzew

2016

Ręcznie

Kasinka Mała odcinek ujściowy

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122138299

Mszanka

Mszanka

0+000

17+000

Mszana Dolna, Mszana Górna,
porosty w obrębie korekcja
stopniowa i opaski brzegowe

co 4 lata

Ręcznie

Mszana Dolna - Mszana Górna
korekcja stopniowa lokalnie w km
0+000 - 5+500

2016, 2017

PLRW2000122138299

Mszanka

Szklanówka

0+000

1+000

Mszana Dolna ok 20 drzew

2020

Ręcznie

Mszana Dolna odcinek powyzej
zapory przeciwrumowiskowej ok
100 m

PLRW2000122138299

Mszanka

Słomka

0+000

5+000

Mszana Dolna/ Kasina Wielka ok
100 drzew

2020

Ręcznie

Mszana Dolna odcinek w rejonie
zapory przeciwrumowiskowej ok
300 m

Opaski brzegowe i złób

2019

mechanicznie

mechanicznie

Remont korekcji stopniowej w km
0+000 - 5+500, remont opasek
brzegowych w Mszanie Górnej

Cyklicznie co
roku po dwa
stopnie

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

Remont żłobu i zapory w ujściowej
partii, oraz opasek brzegowch

2019

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie

Remont żłobu w km 0+058 -0+515

2016

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000122138299

Mszanka

Łostówka

0+000

7+000

Łostówka odcinek ujściowy

co 4 lata

Ręcznie

PLRW2000122138299

Mszanka

Łętówka (Łetowy)

0+000

4+000

Łętowe ok 50 drzew

2019

Ręcznie

PLRW2000122138299

Mszanka

Wierzbienica

0+000

0+500

Mszana Górna, wycinka porostów i
drzew w dolnej partii potoku

co 4 lata

Ręcznie

PLRW2000122138299

Mszanka

Rosocha

0+000

0+300

Łostówka odcinek powyzej zapory
przeciw rumowiskowej ok 150 m

mechanicznie

Remont zapory, remont 3 opasek w
Łostówce

2020

mechanicznie,
ręcznie

Mszana Górna remont opasek z koszy
w km 0+160 - 0+450

2018

Lubomierz, Stopień i opaski brzegowe
w ujściowej partii

2017

mechanicznie,
ręcznie

co 4 lata

mechanicznie

Korekcja stopniowa w Mszanie Dolnej,
korekcja stopniowa w Niedźwiedźiu

Cyklicznie co
roku po dwa
stopnie

mechanicznie,
ręcznie

co 4 lata

Mechanicznie

Remont opasek w m. Chabówka i Raba
Wyżna tj. w km 111+200-111+350 i
Rabie Wyżnej w km 113+700 113+785

2017

mechanicznie

co 4 lata

Mechanicznie

Rabka Zdrój remont zabudowy żłobem

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138299

Mszanka

Porębianka

0+000

12+000

PLRW2000122138189

Olszówka

Olszówka

0+000

4+000

Olszówka punktowa wycinka drzew
w km 0+000- 4+000

2018

Ręcznie

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Luboński

0+000

1+000

Odcinek ujściowy ok 20 drzew i 1
km porostów

2021

Ręcznie

PLRW2000122138149

Skomielnianka

Skomielnianka

0+000

4+500

Lokalnie w km 0+000 - 4+500 ok.
100 drzew

2021

Ręcznie

PLRW2000122138139

Raba od źródeł
do
Skomielnianki

Raba

107+000

126+000

Lokalnie na odcinku 107+000 126+000. Drzewa punktowo,
porosty na długości budowli
wodnych

odcinkowo
co rok

Ręcznie

Lokalnie na odcinku 107+000 126+000. Mury bulwarowe i
korekcja stopniowa Rabka Zdrój,
Chabówka 3 , Raba Wyżna,
Sieniawa 4 odcinki po 50 m

PLRW2000122138139

Raba od źródeł
do
Skomielnianki

Słonka ( Słony )

0+000

6+000

Rabka Zdrój, odcinek potoku
powyżej złobu Punktowa wycinka
drzew ok 20 szt.

2017

Ręcznie

Rabka Zdrój odcini zabudowane
żłobem L - 2 km

Ręcznie

co 2 lata

Mszana Dolna -Podobin,
Niedźwiedź udrażnianie koryta
obrębie korekcji stopniowych i
zapory przeciwrumowiskowej w
Porębie wielkiej

Mszana Dolna -Podobin,
Niedźwiedź wycinka porostów z
brzegów w obrębie korekcji
stopniowych

co 4 lata

Poz. 4055

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW2000122138139

Raba od źródeł
do
Skomielnianki

Rabski

0+000

0+200

Rabka Zdrój partia ujściowa

co 4 lata

Mechanicznie

PLRW2000122138139

Raba od źródeł
do
Skomielnianki

Bez nazwy z oś
Luberdy ( Luberdowy
)

0+000

0+600

Rabka zdrój odcinek w obrębie
zapory przeciwrumowskowej

co 4 lata

Mechanicznie

Rabka Zdrój remont zapory
przeciwrumowiskowej

2021

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138129

Poniczanka

Poniczanka

0+000

7+700

Rabka Zdrój - Ponice odcinek korya
zabudowany korekcją stopniową
0+000 - 3+500

co 4 lata

Ręcznie

Rabka Zdrój - Ponice lokalne
odcinki korya zabudowne
korekcją stopniową 0+000 3+500

co 4 lata

Mechanicznie

Rabka Zdrój - Ponice remont
zabudowy stopniowej w km 0+0003+500

Cyklicznie co
roku po dwa
stopnie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138129

Poniczanka

Rdzawka

0+000

5+000

Rdzawka punktowa wycinka drzew
w km 0+000-5+000

2019

Ręcznie

PLRW2000122138139

Raba od źródeł
do
Skomielnianki

Zaklęty ( Kosiczne)

0+000

2+500

Raba Wyżna punktowa wycinka
drzew w km 0+000-2+500

2017

Ręcznie

PLRW2000122138139

Raba od źródeł
do
Skomielnianki

Bielanka

0+000

3+500

Raba Wyżna - Bielanka punktowa
wycinka drzew w km 0+000 - 3+500

2017

Ręcznie

PLRW20001921389999

PLRW20001921389999

PLRW2000162138994

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Babica

prawy wał rzeki Raba w
gm. Dobczyce, km wału
0+000-0+700 - długość
700 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Raba

lewy wał rzeki Raby w
gm. Drwinia, gm.
Bochnia, km wału
0+000-14+080, km
20+000-20+140, prawy
wał rzeki Raby w gm.
Bochnia, Miasto
Bochnia, km wału
4+000-16+610, km
17+600-18+640, km
20+550-22+570 długość ogółem
29740m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 21 szt.
przepustów walowych.

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Kanał Buczkowski

lewy i prawy wał
Buczkowskiego w gm.
Miasto Bochnia, km
wału 0+000-0+299 długość ogółem 598m.

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Raba

59+600

61+200

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Raba

km 56+280 - 55+974 b.p. tama
podłużna +poprzeczki w m. Cięcina Wieprz, km 59+028-59+670 b.p.opaski
kam., km 64+200-64+000 b.l.+b.p.
opaski kam. w m. Cisiec, km 58+44458+550 b.p. opaska kam. w m. Cięcina,
km 61+480-61+658 b.l. opaska siatkam w m. Węgierska Górka, km
61+900-62+200 b.p. tama podłużna
+poprzeczki w m. Cisiec, km 65+24466+815 b.p. tamy podłużne
+poprzeczki - 3 szt w m. Milówka, km
66+275-67+435 b.p. opaska kam. w m.
Milówka, km 67+300-66+745 b.
p.opaska siat - kam w m. Milówka, km
72+500-72+980 b.p. +b.l. opaski siatkam - 3szt w m. Rajcza, km 56+97357+155 b.p. opaska kam. w m. Cięcina,
km 59+263-59+383 b.p. opaska kam.
w m. Węgierska Górka, km 65+10065+400 b.p. opaska kam. w m.
Milówka, km 67+000-67+450 b.p.
opaska kam. w m. Milówka, km
71+200 b.p. ostroga siatk - kam w m.
Rajcza, km 67+445-69+100 b.l+b.p.
tamy podłużne +poprzeczki kam.,
opaski kam. - szt. 20, km 62+50064+300 b.l+b.p tamy
podłużne+poprzeczki , opaski kam. - 4
szt w m. Cisiec. w km 51+360-51+744
tama podłużna faszynowa - kam +
poprzeczki siat - kam , b.l - 10 szt L =
338mb

corocznie, wg
możliwości
finansowych

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Soła

48+400

74+000

m. Żywiec, Wieprz, Cięcina,
Węgierska Górka, Milówka, Rajcza,
loklanie na całej długości

corocznie

mechanicznie

km 51+000-52+000 w m. Żywiec,
km 53+300-52+600 w m. Wieprz,
km 55+250-54+000 w m. Wieprz,
km 55+600-56+300 w m. Wieprz Cięcina, km 56+600-57+000 w m.
Cięcina, km 60+800-61+000 w m.
Węgierska Górka, km 62+80061+800 w m. Cisiec, km 62+80064+200 w m. Cisiec, km 64+20064+700 w m. Cisiec, km 66+27067+400 w m. Milówka, km
68+150-69+000 w m. Milóka, km
71+000-72+000 w m. Rajcza,
łączna dł. 9,7km

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Sienka

0+000

5+250

m. Żywiec, Leśna, Lipowa, loklanie
na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne

m. Żywiec w km 1+077 - 1+177
na dł. L = 100mb\

co 3 lata

mechanicznie

km 0+000-1+077 żłób bet-kam. – 1szt
w m. Żywiec,- km 1+270-1+300 b.p.
opaska siat – kam w m. Żywiec,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Czerwona Woda
(Rybny)

0+000

5+000

m. Żywiec, Radziechowy, lokalnie
na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne

Radziechowy, odcinek od 2km

corocznie

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 0+000-1+207 opaski b.l.+b.p. siat –
kam – szt 12, opaski kam. B.l+b.p. – 3
szt w m. Żywiec

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000122132389

PLRW2000122132389

PLRW2000122132369

Leśnianka

Leśnianka

Juszczynka

Leśnianka

Twardorzeczka

Juszczynka

0+000

0+000

0+000

15+500

m. Żywiec, Leśna, Lipowa,
Twardorzeczka, Ostre loklanie na
całej długości

6+160

m. Twardorzeczka loklanie na całej
długości

8+100

m. Wieprz, Juszczyna loklanie na
całej długości

co 2 lata

mechanicznie,
(przemieszczenie
mas ziemnych,
przycięcie
odsypisk
żwirowych,zasyp
wyrw
brzegowych,
likwidacja
zatorów)

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

Żywiec - Lipowa - korekcja
stopniowa do 1+600, od 2km - do
5km m. Twardorzeczka - Lipowa

corocznie

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

- km 0+000-2+000 do km 1+600
korekcja stopniowa – 9 szt stopni bet.,
progi bet – 23 szt. mur oporowy – 2
szt., opaski siat – kam. – 9 szt. w m.
Żywiec.- km 2+000-4+000 stopień bet.
(gurt) w km 3+552, opaski kam.
B.l.+b.p – szt 9, L = 1504 mb w m.
Żywiec, Twardorzeczka, Sienna.- km
3+175-3+880 opaski kam. – 2 szt, b.p. l
= 123 mb w m. Twardorzeczka

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Twardorzeczka w rej. Do 2km

corocznie

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 0+122-0+200 b.l+b.p., opaski kam.
– 3 szt w m. Twardorzeczka,

co 3 lata

mechanicznie

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 6+000-6+100 b.l. opaska kam. W
m. Juszczyna,- km 5+115-5+075 b.p.
opaska siat – kam. W m. Juszczyna- km
3+650-3+6220 b.p. opaska siat – kam.
+ stabilizacja dna narzutem w m.
Juszczyna- km 3+550-3+510 b.p.
opaska siat – kam- km 1+517-1+720
zapory p.rum. kam. – 3 szt - km 0+600-

co 2 lata

mechanicznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Juszczyna, odcinek ujściowy,
odcinek w obrębie zapór p.rum.

co 2 lata

prawy wał rzeki Raby
w gm. Szczurowa - km
wału 0+000-4+000
wraz z infrastrukturą
towarzyszacą tj. 2 szt
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

jaz betonowy 50+580 w
m. Żywiec, jaz
betonowy 60+800 w m.
Węgierska Górka

2016- 2017

mechanicznie
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1+900 stopnie bystrza – 5 szt., opaski z
narzutu kam. B.l + b.p – 4 szt., l =
230mb- km 0+576 -1+484 – korekcja
stopniowo – progowa – szt. 34,
stopnie bet. - 3 szt

PLRW2000122132369

Juszczynka

Bystra

0+000

5+100

m. Wieprz, Bystra loklanie na całej
długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Bystra, odcinek ujściowy

co 2 lata

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Brzuśnianka
(Brzuśnik)

0+000

3+200

m. Wieprz, Brzuśnik loklanie na
całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Brzuśnik lokalnie w km
0+500+1+000

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

co 2 lata

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

Przybędza

0+000

7+200

m. Cięcina, Przybędza loklanie na
całej długości

m. Przybędza, odcinek ujściowy

co 2 lata

- km 1+000-1+060 b.l. opaska siat –
kam – 1 szt, gurt siat – kam. – 1 szt w
m. Bystra

co 6 lat

mechanicznie

mechanicznie

- km 0+700 próg siat – kam – 1 szt, w
m. Przybędza, - km 2+350-2+400
opaska siat – kam – 1 szt w m.
Przybędza, - km 2+625-2+645 progi
siat – kam. – 2 szt, opaski siat – kam –
3 szt, - km 2+880-3+015 opaski siat –
kam. – 2 szt. – do sprawdzenia

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221323569

Cięcinka

Cięcinka

0+000

9+100

m. Cięcina loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Cięcina w rej. Zapór p.rum.

co 2 lata

mechanicznie

- km 0+080-0+630 żłób z płyt
ażurowych – 1 szt, - km 0+630-1+168
żłób z prefabrykatów – 1 szt,- km
1+168-5+440 zapory p.rum. bet – kam.
– 5 szt, żłób bet – kam. – 5 szt L =
2 980mb, opaski bet – kam – 1 szt,- km
4+980-5+040 b.p. opaska siat – kam 1 szt w m. Cięcina Górna

PLRW20001221323569

Cięcinka

Luraniec (Loraniec)

0+000

2+800

loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Cięcina w rej. Czaszy zapory
p.rum.

co 2 lata

mechanicznie

- km 0+000-0+540 żłób z
prefabrykatów, w m. Cięcina, - km
1+606 zapora p.rum. – 1 szt. Cięcina

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122132349

Żabniczanka

Żabniczanka

0+000

11+000

m. Węgierska Górka, Cisiec, Żabnica
loklanie na całej długości

PLRW2000122132349

Żabniczanka

Myce

0+000

1+800

m. Żabnica loklanie na całej
długości

8+000

m. Kamesznica loklanie na całej
długości

PLRW20001221323299

Bystra

Bystra

0+000

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Żabnica, Cisiec, Węgiersak
Górka, odcinke ujściowy do
mostu drogowego L = 390mb,
lokalnie od mostu kolejowego
0+495 do 2+300

corocznie

mechanicznie

- km 0+140-0+240 b.p. opaska kam. w
m. Węgierska Górka, - km 0+4950+900 b.p. opaski kam. – 2 szt w m.
Węgierska Górka, - km 1+300-1+400
b.p. opaska kam. w m. Żabnica, 1+700-1+950 b.l. opaska kam. w m.
Cisiec, - 1+800-2+050 b.p. opaska kam.
w m. Żabnica, - 2+886-3+022 stopnie
betonowe – 3 szt, opaski kam. – 2 szt
w m. Żabnica, - 3+030 stopień
betonowy – 1 szt. w m. Żabnica, 0+000-5+500 stopień bystrze w km
2+852-2+796, opaski siat – kam
b.l+b.p.- 2 szt L = 200mb, opaski kam.
– 3 szt L = 196 w m. Żabnica, - km
5+500 zapora bet – kam – 1 szt w m.
Żabnica, - km 7+400-7+440 b.l. opaska
siat – kam. w m. Żabnica.

co 4 lata

ręcznie

m. Żabnica, czasza zapory p.rum.

co 3 lata

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

- km 0+803 zapora p.rum. bet – kam –
1 szt w m. Żabnica, - km 0+480-0+803
żłób z płyt ażurowych – pref. – 1 szt,

co 3 lata

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie
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PLRW20001221323299

Bystra

Szarzanka (Szare)

0+000

5+100

m. Kamesznica, Szare loklanie na
całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Szare, lokalnie w rejonie
obiektów mostowych

co 2 lata

mechanicznie

- km 2+000-2+050 b.l. opaska siat –
kam w m. Szare, - km 1+600-1+650
b.p. opaska siat – kam w m. Szare

co 6 lat

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Grzegorzków

0+000

5+900

m. Cisiec, loklanie na całej długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Cisiec, od ujścia do ul. Liliowa

co 3 lata

mechanicznie

- km 1+270 zapora p.rum. kam. – 1
szt., - km 1+270-1+140 żłób kam. – 1
szt. w m. Cisiec

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

mechanicznie

-km 2+600-2+670 b.l.opaska siat- kam
- 1 szt w m. Kamesznica,- km 3+5003+540 b.l. opaska siat – kam – 1 szt w
m. Kamesznica, - km 5+700-5+750 b.l.
opaska siat – kam – 1 szt w m.
Kamesznica

co 5 lat

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

PLRW20001221323299

Bystra

Kamesznica
(Kameszniczanka)

PLRW20001221323169

Salamonka

Salomonka (Rokitnik
,Rokitniak)

PLRW20001221327899

Łękawka

Nawieśnik

PLRW20001221327899

PLRW20001221327899

Łękawka

Łękawka

Okrajnik

Kocoń (Łękawka)

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

8+500

m. Kamszenica, loklanie na całej
długości

6+200

m. Milówka loklanie na całej
długości

4+200

m. Rychwałd loklanie na całej
długości

3+100

3+300

m. Łękawica, Okrajnik loklanie na
całej długości

m. Ślemień, Kocoń loklanie na całej
długości

m. Kamesznica, odcinek ujściowy

co 2 lata

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Milówka, lokalnie w km 0+0000+150 odcinek ujściowy, od km
3+000-3+200

co 3 lata

mechanicznie

km 0+000-0+150 stopnie betonowe –
3 szt, opaski kam b.l.+b.p, opaski siat –
kam – 8 szt, gurt narzutu kam –1 szt ,km 3+500-3+515, b.l.,opaska siat –
kam w m. Milówka, - km 0+170-2+200,
bystrza z narzutu kam – 8 szt,
bystrostok – 1 szt km 0+292, opaski
siat – kam b.l+b.p. – szt. 6 L = 296mb,
opaski kam. - 27 szt o L = 1540mb

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Rychwałd, odcinek ujścioy km
0+0000-1+000

co 4 lata

mechanicznie

km 3+000-3+050 – b.l.opaska siat –
kam – 2 szt L = 67mb w m.Rychwałd, km 3+000-3+040 – b.p. opaska siat –
kam –1 szt, w m. Rychwałd

co 5 lat

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

mechanicznie

km 0+000-2+050, zapora p.rum. W km
0+899 – 1 szt, gurty bet - 34 szt, rampy
z narzutu kam – 14 szt, opaski siat –
kam - 15 szt L = 649mb, opaski z
narzutu kam – 25 szt L = 492mb,
rampa drewniana w km 1+375 - 1 szt

co 3 lata

mechanicznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

mechanicznie

km 1+350-2+260, b.l. opaski siat –
kam – szt 4,- km 1+080-1+130, b.p.
opaska siat – kam – szt 1,opaska z
narzutu kam – 1 szt w m. Kocoń,- km
0+000-0+235,zapora p.rum – 1 szt,
żłób bet – kam – 1 szt,- km 1+8501+900 opaska siat – kam – 1 szt

co 4 lata

mechanicznie

m. Ślemień, lokalnie w rej.
Obiektów komunikacyjnych

co 3 lata

mechanicznie

km 0+300-0+900 b.p.+b.l. opaski siat –
kam w m. Ślemień, - km 1+300-1+340,
b.l. opaska siat – kam w m. Ślemień,km 0+000-0+100, żłób bet – kam – 1
szt,- km 0+100-0+500 opaski siat –
kam – 6 szt, progi siat – kam – 4 szt w
m. Ślemień,

co 5 lat

mechanicznie

m. Okrajnik, lokalnie w rej
obiektów komunikacyjnych

m. Kocoń, lokalnie w km 0+5000+800

co 3 lata

co 3 lata

PLRW20001221327899

Łękawka

Czeretnik (Seretnik)

0+000

3+200

m. Ślemień loklanie na całej
długości

co 2 lata

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Młynszczanka
(Młyńszczanka)

0+000

3+800

m. Ślemień loklanie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Ślemień, lokalnie odcinek
ujściowy

co 3 lata

mechanicznie

km 0+750-1+200, b.l.,opaska siat –
kam, gurt – 1 szt w m. Ślemień

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Potok Bez Nazwy
(dopływ do pot.
Młyńszczanka)

0+000

1+900

m. Ślemień loklanie na całej
długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Ślemień, lokalnie odcinek
ujściowy

co 3 lata

mechanicznie

km 0+230-0+280, b.l+b.p., opaski siat –
kam w m. Ślemień

co 5 lat

mechanicznie
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PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Rycerski

0+000

4+200

m. Rycerka Górna loklanie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Rycerka Górna, lokalnie w
odcinku ujściowym

co 4 lata

mechanicznie

km 4+000-4+060, b.l.+b.p. opaski siat
– kam – 2 szt m. Rycerka G.,- km
0+055-0+135 b.p opaska siat – kam m.
Rycerka G.

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Leżaje

0+000

1+900

m. Rycerka Górna loklanie na całej
długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Rycerka Górna, lokalnie w rej
obiektów komunikacyjnych

co 4 lata

mechanicznie

km 0+035-0+050, b.l. opaska siat –
kam m. Rycerka Górna,- km 0+1000+130,b.p. opaska siat – kam m.
Rycerka Górna

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Od Kotelnicy

0+000

1+900

loklanie na całej długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Sól - Kiczora, lokalnie w rej
obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

km 0+123-0+140, b.l. opaska siat –
kam, stabilizacja dna m. Sól.

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Nieledwia

0+000

5+100

m. Nieledwia loklanie na całej
długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Nieledwia, lokalnie, odcinek
ujściowy, w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 4 lata

mechanicznie

km2+099-2+111, mur oporowy
betonowy – 1 szt,- km 0+000-3+300,
stopnie rampy – 5 szt, opaski z kam – 4
szt, płotki faszynowe – 10 szt

co 2 lata

mechanicznie

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Smrechówka Mała

0+000

2+600

m. Ujsoły loklanie na całej długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Glinka, w rej obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

km 1+050-1+000, b.l., opaska siatkam, stabilizacja dna – 1 szt m. Glinka

co 5 lat

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

corocznie

mechanicznie

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Ujsoły

0+000

13+200

m. Ujsoły loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Hulbojowy
(Całujówka)

0+000

3+100

m. Rajcza loklanie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Rajcza, odcinek ujściowy
0+000-0+300, w km 0+808 1+000

co 2 lata

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Dunacie

0+000

1+900

m. Szczyrk loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Szczyrk, rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

23+300

m. Zarzecze, Łodygowice,
Rybarzowice, Buczkowice, Szczyrk
loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Zarzecze, Łodygowice,
Rybarzowice, Buczkowice,
Szczyrk, lokalnie, odcinek
ujściowy 0+000-1+800, od km
4+000-6+000 loklanie,

corocznie

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Żylica

0+000

m. Rajcza, Ujsoły, lokalnie odcinek
ujściowy, w km 1+000-2+000, w
rej. Odcinka 4+700-4+500

co 2 lata

mechanicznie

km 4+640-4+700, b.p., opaska siat –
kam w m. Ujsoły,-km 4+540-4+640,
b.p. opaska z narzutu kam w m.
Ujsoły,- km 1+490-1+582, b.p. opaska
kam – 1 szt,- km 2+494-2+600 b.l.
opaska kam – 1 szt,- km 2+000-6+400
b.l+b.p opaski kam - 4 szt , opaski siat
– kam – 1 szt w m. Ujsoły, -km 0+0001+000 stopień bystrze w km 0+095,
opaski kam b.l+b.p - 4 szt L= 1177mb,
poprzeczki siat - kam b.l, - 4 szt, L=
80mb
km 0+310-1+100 -zapora p.rum - 1 szt
w km 0+808, stopnie bet - 2 szt,
przepust drogowy - 1 szt, - km 0+4150+492 zabezpieczenie dna i skarp
płytami ażur., -km0+492-0+617 b.l.
mur oporowy, -km 0+617-0+640 b.p.
mur oporowy, -km 0+617-0+640 b.l.
płyty ażur., -km 0+583-0+640 dno
umocnione płytami ażur., 0+6400+798 dno i skarpy ubezp płytami
ażur.
km 0+800-0+900 stabilizacja dna
narzutem kam. L = 50mb, km 0+911 0+941, b.l.+b.p. opaski siat - kam , km
0+750-0+800,b.p.+b.l. opaski siat kam , km 0+600-0+900 b.l+b.p. opaski
z narzutu kam - 2 szt , w km 0+6600+675 i w km 0+600-0+679, km 0+7250+783 opaska siat - kam, km 0+6500+720 zab. dna narzutem kam - 1 szt,
0+750, 0+780 - kaszyce z bali - 2 szt,
0+00-0+650 złób kamienny i z płyt
betonowych, km 0+650 zapora p.rum.
- km 15+880-15+960 opaska siat - kam
b.l, w m. Szczyrk, km 14+200-14+250 ,
b.l opaska z koszy siat - kam w m.
Szczyrk, km 2+300-3+100 b.l opaski z
koszy siat - kam w m. Łodygowice, szt
6 na L = 200mb, km 15+14015+120,b.pr opaska z narzutu kam. luz
w m. Szczyrk, km 16+960-17+000, b.l
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opaska sita - kam w m. Szczyrk, km
3+500-16+00 zapora p.rum. - 2 szt,
stopnie betonowe - kam - 31 szt, żłób
bet - kam na L = 697 mb, mury
oporowe L = 289 - 3 szt w m.
Rybarzowice - Buczkowice - Szczyrk,
km 4+320-4+113 b.l opaska z narzutu
kam w m. Łodygowice, km 4+3894+630 opaska kamienna+poprzeczki
siat - kam w m.Łodygowice, km 4+6675+446 ostrogi siat - kam - 3 szt, km
5+475-5+840 tama siat - kam
rónoległa+poprzeczki siat - kam - 6 szt
w m. Łodygowice, km 6+871-7+505
korekcja stopniowa - betonowa - 4 szt,
opaski betonowe z ubezp z
prefabrykatów - 2 szt w m.
Rybarzowice, km 7+505-8+006 stopień
bet - kam - 1 szt, opaski brzegowe z
prefabrytkató - 2 szt w m. Rybarzowice
-Buczkowice, km 8+000-8+075 stopień
bet-kam - 1 szt, żłób z prefabrykatów 1 szt L = 90mb, km 10+271 - 10+365
opaski kam - 2 szt w m. Buczkowice,
km 12+849-13+224 stopień bet - kam
= 1 szt, żłób z prefabrykatów - 1 szt L =
375mb w m. Szczyrk, km 13+23013+424 korekcja stopniowa, stopień
bet - 3 szt, ubezp. dna i skarp płytami
ażurowymi L = 127mb w m. Szczyrk,
km 13+680-13+801 stopień betonowy
- 3 szt, ubezp dna i skarp płytami
ażurowymi L =101mb w m. Szczyrk, km
13+540-16+397 stopnie betonowe - 2
szt, stopień Bieleckiego, ubezp dna i
skarp płytami ażurowymi L = 150mb w
m. Szczyrk, km 13+900-13+981 stopień
betonowy - 1 szt, żłób z prefabrykató L
= 84mb, km 14+940-15+800 stopień
bet - kam - 1 szt, żłób z prefabrykató,
km 15+273-15+445 żłób bet - kam L =
162mb, km 15+438-15+640 żłób betkam L = 204mb, km 16+211 zapora
p.rum. - 1 szt, km 16+490 zapora
p.rum - 1 szt, km 19+955 - 19+000
opaska siat - kam - 1 sztb.p, km
16+600-16+700 stopień bieleckiego - 1
szt w km 16+645, opaska siat - kam - 1
szt L = 40mb, b.l w km 16+650-16+690,
Stara zabudowa: km 1+800-2+360
opaski kamienne+poprzeczki kam - 2
szt w m. Zarzecze, km 2+750-3+500
mur oporowy, opaski siat - kam - 2 szt
w m. łodygowice, km 10+700-12+200
stopnie rampy - szt 11, opaski z
narzutu kam - 2 szt L = 2 672,00mb,
km 14+880-14+950 opaska z narzutu
kam b.p - 1 szt.

PLRW20001221327899

Łękawka

Dopływ w Słupnem
(Słupny)

0+000

2+250

m. Kocierz Moszczanicki loklanie na
całej długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Kocierz Rychwałdzki, w rej.
Obiektów komunikacyjncyh,
czasza zapory

co 5 lat

mechanicznie

- km 0+000-0+800 w m. Kocierz
Moszczanicki, stopień bet - 1 szt. ,żłób
kam. - 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do
ujścia

Przyłękówka

0+000

5+000

m. Świnna, Przyłęków loklanie na
całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Świnna- Przyłęków, lokalnie w
rej. Obiektów kom.

co 5 lat

mechanicznie

- km 0+100-1+400 m. Świnna b.p.l.
opaski siat-kam. 16 szt., progi siatkam. 33 szt.
km 0+358-0+424 m. Świnna opaski
siat-kam. - 3 szt.
- km 0+283-0+269 m. Świnna opaska
siat-kam. - 1 szt.
- km 1+100-1+150 m. Świnna opaska
siat-kam. - 1 szt.

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do
ujścia

Komarnik

0+000

2+900

m. Pewel Mała loklanie na całej
długości

co 3 lata

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Pewel Mała, odcinek ujściowy
w km 0+000-0+500

corocznie

mechanicznie

- km 0+650 m. Świnna, Pewel Mała
zapora prum bet-kam. 1 szt
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Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Kamienna

Rycerka

Soła (Słanica, Sól)

– 3961 –

0+000

0+000

0+000

4+450

16+200

8+000

m. Korbielów loklanie na całej
długości

m. Rycerka, Rajcza loklanie na całej
długości

m. Sól loklanie na całej długości

co 3 lata

Poz. 4055

- km 0+760-0+600 m. Korbielów,
opaski siat-kam. 2 szt, próg siat-kam 1 szt.
km 1+500-1+550 m.Korbielów b.l.
opaska siat-kam 1 szt.

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Rycerka.Dolna i Górna,
odcinek ujściowy 0+0000+300,lokalnie 2+000-6+000

co 2 lata

mechanicznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Sól, loklanie w km 6+0006+100

co 3 lata

mechanicznie

- km 3+050-3+090 w m. Rycerka
Dolna, b.l. opaska z narzutu kam.
Luzem - 1 szt
- km 4+170-4+500 w m. Rycerka
Dolna, b.p. opaska z narzutu kam.
Luzem - 1 szt.
- km 5+300-5+130 w m. Rycerka
Górna, b.p. opaska z narzutu kam.
luzem - 1 szt.
km 2+000-5+000 w m. Rycerka Dolna i
Górna b.l.p. opaski z narzutu kam.
luzem - 6 szt.
- km 8+000-7+900 w m. Rycerka
Górna, b.l. opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 5+300-5+400 w m. Rycerka
Górna, b.l. opaska z narzutu kam.
luzem - 1 szt.
- km 5+200-5+300 w m. Rycerka
Górna, b.l. opaska z narzutu kam
luzem - 1 szt.
- km 0+115-0+600 w m. Rycerka
Dolna, b.l. opaska z narzutu kam luzem
- 1 szt.
km 0+650-0+920 w m. Rycerka Dolna,
opaski z narzutu kam luzem - 4 szt.
- km 2+079 - 2+100 w m. Rycerka
Dolna, b.l. opaska z narzutu kam luzem
- 1 szt.
km 1+400-1+700 w m. Rycerka Dolna,
opaska z narzumu kam. - 1 szt.
- km 4+900 - 5+100 w m. Rcyerka
Górna, opaska z narzutu kamiennego 1 szt.
km 7+000-7+085 w m. Rycerka Górna,
b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1
szt.
- km
10+505 w m. Rycerka Górna, opaski
siat-kam. - 2 szt.
- km 10+267-10+000 w m. Rycerka
Górna, b.l. opaska z narzutu kam.
luzem - 1 szt.
- km
7+850-7+900 w m. Rycerka Górna,
opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt.
- km 7+100-7+200 w m. Rycerka
Górna,opaska z narzutu kam. luzem - 1
szt.
- km
6+640-6+727 w m. Rycerka Górna,
opaska siat-kam. - 1 szt. , przepust
ramowy na dop. do pot. Rycerka w m.
Rcyerka - 1 szt.
- km 11+950-12+000 w m. Rycerka
Górna, b.l. opaska z narzutu kam.
luzem - 1 szt.
km 10+200-11+000 w m. Rycerka
Górna, b.l.p. opaski z narzutu kam.
luzem - 4 szt.
- km
4+000-5+000 w m. Rycerka Dolna,
Rycerka Górna, b.l.p. opaski z narzutu
kam. luzem - 2 szt. w km 4+3004+600, 4+850-5+050
- km 4+700-4+820 w m. Rycerka
Górna, b.l. opaska z narzutu kam.
luzem - 1 szt.
- km 0+750-6+500 w m. Sól, b.l.p.
opaski siat-kam. - 3 szt.
- km 1+100-1+120 wm. Sól, opaska z
narzutu kam - 1 szt.
- km 1+880-1+900 w m. Sól, opaska z
narzutu kam - 1 szt.
- km 3+500-3+480 w m. Sól, b.l.,
opaska z narzutu kam - 2 szt.
- km 2+600-2+750 w m. Sól, b.p.l.
opaski z narzutu kam - 3 szt.

co 5 lat

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie
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- km 0+264-0+301 w m. Ryceka Górna,
b.l. mur oporowy - 1 szt., stopień
kaszycowy - 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

mechanicznie

- km 0+250-0+350 w m. Gilowice,
opaska siat-kam. - 1 szt. progi siatkam. - 5 szt.

co 5 lat

mechanicznie

mechanicznie

- km 0+085 - 1+860 w m. Jeleśnia,
opaski z narzutu kam. - 5 szt.

co 2 lata

mechanicznie

- km 0+100-0+120 w m. Pewel
Ślemieńska, b.p. opaska siat-kam. - 1
szt.

co 5 lat

mechanicznie

- km 0+320-0+520 m. Jeleśnia opaski z
narzutu kam. luzem 1 szt., poprzeczki
4 szt.
- km 8+5008+550 m. Krzyżówki narzut kam luz
stab.dna 1 szt.

co 2 lata

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

- km 0+000-0+900 w m. Korbielów,
żłob kamienny - 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

km 2+600-2+400 w m. Wilkowice, b.l.
opaski siat-kam. - 4 szt., gurty siatkam. - 4 szt.
- km
2+800-2+850 b.l.p. w m. Wilkowice,
opaski siat kam. szt 2.

co 5 lat

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Radecki

0+000

6+200

loklanie na całej długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Kaniowiec

0+000

3+800

m. Ślemień loklanie na całej
długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Gilowice, lokalnie w km 0+2500+350

co 3 lata

PLRW2000122132469

Sopotnia

Sopotnianka
(Sopotnia Wielka)

0+000

13+000

m. Jeleśnia, Sopotnia Wielka,
loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Jeleśnia, Sopotnia Wielka,
odcinek ujściowy 0+000 - 1+000,
lokalnie w km 3+7004+000(Gajka)

co 3 lata

PLRW20001221324749

Pewlica

Grabski

0+000

2+000

m. Pewel Ślemieńska loklanie na
całej długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

corocznie

corocznie

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Krzyżówka

0+000

10+100

m. Jeleśnia, Krzyżowa loklanie na
całej długości

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Buczynka

0+000

4+500

m. Korbielów loklanie na całej
długości

PLRW200062132749

Żylica

Zimnik (Wieśnik)

0+000

4+200

m. Łodygowice, Wilkowice loklanie
na całej długości

m. Jeleśnia, Krzyżowa, odcinek
ujściowy wkm 0+000-0+300

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Potok Graniczny
(Godziszka,
Godziszczanka)

0+000

6+300

m. Rybarzowice, Godziszka loklanie
na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Godziszka. Odcinek ujściowy w
km 0+000-1+000

co 3 lata

mechanicznie

km 2+570-2+370 w m. Godziszka,
opaski z koszy siat-kam. - szt 2 gurty
siat-kam. 2 szt.
- km 2+000-4+000 w m. Godziszka,
b.l.p. opaski z koszy siat-kam. - 5 szt.
- km 0+200-0+280 opaska z narzutu
kam. luz. 1 szt.
- km 0+000-0+153 m. Godziszka
stopień bet. 1 szt., umocnienie skarp i
dna - el. prefabrykowane 1 szt.
- km 2+570-2+920 m. Godziszka opaski
siat-kam. szt. 2 progi siat-kam. 3 szt.
- km 2+970-3+250 m. Godziszka
opaska siat-kam. 1 szt.
- km 2+000-3+000 m.Godziszka b.p.l.
opaski siat-kam. 4 szt.
- km 2+000-4+000; 0+000-1+000 m.
Godziszka opaski siat-kam. 9 szt.,
opaski z narzutu kam. 2 szt.

PLRW200062132749

Żylica

Więzików

0+000

1+600

m. Szczyrk loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Szczyrk, w rej km 0+000-0+200

co 3 lata

mechanicznie

- km 0+000-0+215 m. Szczyrk żłób z el.
pref. - 1 szt.
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PLRW200062132749

Żylica

Potok Wilczy (Biłka)

0+000

3+850

m. Szczyrk loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Szczyrk, czasza zapory p.rum.
w km 1+524

co 3 lata

mechanicznie

- km 0+000-1+528 m. Szczyrk żłób betkam. - 1 szt, zapora p.rum. bet-kam. 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Dopływ spod góry
Skrzyczne (Czerna)

0+000

2+900

m. Szczyrk loklanie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Szczyrk w rej czaszy zapory
p.rum. W km 0+240-0+350

co 3 lata

mechanicznie

- km 0+129-0+288 w m. Szczyrk,
zapora p.rum. - 1 szt. żłób bet-kam. - 1
szt.

co 3 lata

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Wiśnik
(Radziechowy,
Wieśnik)

0+000

7+100

m. Radziechowy loklanie na całej
długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Radziechowy, odcinek w km
5+600 - 5+800, odcinek ujściowy
w km 0+000-0+800

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Kalonka

0+000

10+800

m. Łodygowice, Kalna, Słotwina,
Lipowa loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Pietrzykowice, Łodygowice,
Lipowa w km 0+000-2+000

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Wieśnik (Zimnik)

0+000

3+400

m. Łodygowice loklanie na całej
długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Łodygowice, w rej km 0+0000+200

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Bez Nazwy (dop. do
pot. Wieśnik w m.
Łodygowice)

0+000

1+500

m. Łodygowice loklanie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

- km 1+800-1+750 b.p. w m.
Radziechowy, opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 1+890-1+940 b.p. m.
Radziechowy, opaska siat- kam. - 1 szt.
- km 5+600-3+993 m. Radziechowy,
żłób bet-kam. - 1 szt., zapora p.rum.
bet. - 1 szt.
- km 5+700-5+750 b.p. m.
Radziechowy, opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 1+640-1+700 b.p. m.
Radziechowy, opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 1+200-1+300 b.p.l m.
Radziechowy, opaski siat-kam. - 3 szt.
- km 1+158-1+258 b.p.l. w m.
Radziechowy, opaski siat-kam - 2 szt. ,
progi siat-kam - 3 szt.
- km 1+900-2+000 b.l. m.
Radziechowy, opaska siat-kam - 1 szt.
- km 3+206-3+245, 1+350-1+045 w m.
Radziechowy - opaski siat-kam - 3 szt.
narzut - kam - 1 szt.
- km 8+350-8+400 w m. Lipowa b.p.l.,
gurt 1 szt., opaski siat-kam. - 2 szt.
- km 1+400-2+970 m. Lipowa,
Łodygowicekorekcja stopniowa stopnie betonowe 14 szt., umocnienie
dna i skarp płytami ażurowymi - 12 szt.
- km 0+250-0+350 w m. Pietrzykowice,
b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1
szt.
- km
1+100-1+500 w m. Łodygowice, b.l.
opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt.
- km 0+820-0+920 m. Łodygowice, b.l.
opaska z narzutu kam. luzem - 2 szt.
km 0+180-0+230 m. Łodygowice, b.p.
opaska z koszy siat-kam. - 1 szt.
- km 0+720-0+780 m. Łodygowice,
b.p. opaska z koszy siat-kam. - 1 szt.
- km 0+520-0+570 m. Łodygowice, b.p.
opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt.
- km 0+750-0+800 m. Łodygowice, b.p.
opaska z koszy siat-kam. - 1 szt.
- km 1+390-1+450 m. Łodygowice, b.p.
opaska z koszy siat-kam. - 1 szt.
- km 0+750-2+000 m. Łodygowice,
b.p.l. opaski z koszy siat-kam. - 2 szt.
- km 1+375-1+300 m. Łodygowice,
b.p.l opaski z koszy siat-kam. - 2 szt.
- km 2+000-2+150 m. Łodygowice,
b.p.l. opaska z koszy siat-kam. - 2 szt.
- km 0+000-0+280; 1+000-1+500 m.
Łodygowice, b.p.l. opaski z narzutu
kam. - 2 szt. opaski z koszy siat-kam. 6 szt.

- km 0+500-0+600 b.l. i dno. w m.
Łodygowice, elementy żelbetowe,
bruk - 1 szt.
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Pewlica

Pewlica (Pewel,
Pewel Wielka)
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0+000

7+800

m. Pewel Wielka loklanie na całej
długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Jeleśnia, Pewel Wielka w rej.
Km 0+000-1+000,

Poz. 4055

co 3 lata

mechanicznie

- km 2+000-2+950 m. Pewel Wielka,
opaski z narzutu kam. - 2 szt.
- km 4+550-4+600 b.p. m. Pewel
Wielka, opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 5+550-5+650 b.p. m. Pewel
Wielka, opaski siat kam. - 2 szt.

co 5 lat

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Pewlica

0+000

8+000

Pewel Mała, Pewel Ślemieńska
loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Pewel Mała, Pewel
Ślemieńśka, w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 3 lata

mechanicznie

km 1+080-1+100 m. Pewel Mała, b.p.l.
opaski siat-kam. - 2 szt.
- km 3+750-3+800 m. Pewel
Ślemieńska, próg siat-kam. - 1 szt,
opaska siat-kam. - 1 szt. - km 0+0001+000 b.p.l. w m. Pewel Mała, stopnie
bet. - 6 szt., opaski brzegowe z narzutu
kam. - 19 szt. opaski z koszy siat-kam. 12 szt. - km 4+830-4+730 m. Pewel
Ślemeińska, opaski z koszy siat-kam. 4 szt. , km 3+800-3+900 m. Pewel
Ślemieńska, b.p.l. opaski siat-kam. 3
szt.
- km 5+400-5+350 m. Pewel
Ślemeińska b.p.l. oapski siat-kam - 2
szt, próg siat - kam - 1 szt.

PLRW20001221327899

Łękawka

Siwcowy

0+000

1+000

m. Ślemień loklanie na całej
długości

co 5 lat

ręcznie

m. Kocoń, w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

- km 0+200-0+300 m. Kocoń, b.p.l.
opaski z narzutu kam. luzem - 2 szt.

co 5 lat

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Soblówka, w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

- km 3+500-3+650 m. Soblówka, b.p.
opaska z koszy siat-kam. - 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Glinka w rej. 0+500-1+000
loklanie

co 3 lata

mechanicznie

- km 1+230-1+280 m. Glinka, opaska z
narzutu kam. - 1 szt.
- km 1+480-1+700, b.p. m. Glinka,
opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt.

co 3 lata

mechanicznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Ujsoły - Złatna, od ujścia w km
0+000-0+675, w rej. Km 1+1001+300

mechanicznie

- km 0+000-0+675 m.Ujsoly stopnie
bet. 6 szt.
- km 0+950-1+350 m.Ujsoły stopień bystrze 1 szt., opaski z narzutu kam. z
poprzeczkami 4 szt.
-km 3+200-3+220 m. Złatna b.p.
opaska z narzutu kam. 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Trzebinia, w rej. Obiektó
komunikacyjnyhch

mechanicznie

- km2+550-2+560 b.l. m. Trzebinia
opaska z koszy siat.-kam. 1 szt.
- km 1+520-1+560 b.l.p. m.Trzebinia
opaski siat-kam 2 szt

co 5 lat

mechanicznie

mechanicznie

- km 1+650-1+800 m.Rajcza b.p.
opaska z koszy siat-kam. 1 szt., opaska
z narzutu kam luzem b.l. 1 szt.
- km 3+100-3+250 b.p. m. Nickulina
opaska z koszy siat-kam. I narzutu
kam. luzem 2 szt
- km 2+950-3+000 m. Nickulican b.p.
opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 0+009-1+573 żłob bet kam - 1
szt., stopień rampa - 1 szt. opaska z
narzutu kam. - 2 szt. zapora p.rum betkam. - 1 szt.

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Cicha (Soblówka)

0+000

9+200

m. Soblówka loklanie na całej
długości

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Woda Ujsolska
(Ujsoła (Glinka))

0+000

13+200

m. Ujsoły loklanie na całej długości

PLRW200012213229

PLRW20001221324929

PLRW2000122132312

Woda Ujsolska

Trzebinka

Nickulina

Bystra (Złatna)

Trzebinka

Nickulina

0+000

0+000

0+000

11+000

m. Ujsoły, Złatna loklanie na całej
długości

4+200

m. Trzebinia loklanie na całej
długości

6+100

m. Rajcza, Nickulina loklanie na
całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Rajcza - Nickulina, w rej. Km
1+573 - 1+900 czasza zapory

co 2 lata

co 5 lat

co 2 lata
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PLRW2000122132449

Krzyżówka

Glinna (Glinny)

0+000

8+800

m. Korbielów, Krzyżowa loklanie na
całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Korbielów, Krzyżowa w rej.
Obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

- km 1+270-1+220 b.p. m. Korbielów,
opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 0+350-0+400 b.p. m. Korbielów
opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 1+250-1+150 b.l. m. Korbielów
opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 1+120-1+155; 1+155-1+195 b.l.p.
m. Korbielów opaski siat-kam. - 2 szt.
- km 3+700-3+920m. Korbielów opaska
kam. - 1 szt. - km 3+905-3+970 m.
Korbielów opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 3+905-4+010 m. Korbielów
opaska siat-kam. - 1 szt. , progi siatkam. - 4 szt.
- km 3+900-3+850 . m. Korbielów
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 0+850 - 1+030 m. Korbielów
opaska narzutu kam. - 2 szt. ,
poprzeczki kam - 3 szt.

PLRW20001221324549

Pewlica

Bez Nazwy dop. pot.
Pewlica (Pewel,
Pewel Wielka)

0+000

1+500

m. Hucisko loklanie na całej
długości

co 5 lat

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Hucisko, w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

- km 1+100-1+150 m. Hucisko, b.p.
opaska z koszy siat-kam. - 1 szt. gurt 2 szt.

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Bystra

0+000

7+100

m. Koszarawa loklanie na całej
długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Koszarawa w rej.obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

- km 2+990-3+030 m. Koszarawa,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Juraszkowy

0+000

1+000

loklanie na całej długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

- km 0+030-0+080 m. Koszarawa, żłób
bet-kam - 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122132469

Sopotnia

Sopotnianka
(Sopotnia Mała)

0+000

11+000

m. Sopotnia Mała loklanie na całej
długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Sopotnia Mała w rej. Ujścia w
km 0+000-0+500

co 4 lata

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Czerna

0+000

15+800

m. Rycerka Dolna, Kiczora, Laliki
loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Rycerka Dolna w km 0+0000+900

co 2 lata

mechanicznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Żywiec, Rychwałg, Gilowice,
ślemień, w rej. Ujściaw km 0+0003+500, odcinek 3+600-5+000
lokalnie, w km15+300-15+500
czasza zapory p.rum., w rej. Km
6+450-6+700

co 2 lata

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Łękawka

0+000

15+300

m. Rychwałd, Gilowice, Ślemień,
loklanie na całej długości

- km 3+900-4+100 m. Sopotnia Mała,
b.l.p. opaska z narzutu kam. luzem,
opaska siat-kam. - 2 szt
- km 4+450-4+350 m. Sopotnia Mała,
b.p. opaska z narzutu kam. luzem 1
szt..
- km 3+275-3+345 m. Sopotnia Mała,
b.l. opaska z narzutu kam. luzem 1 szt.
- km 0+000-6+100 m. Sopotnia Mała,
opaski z narzutu kam. luzem - 13 szt. w
km 2+360-2+425 bl, 2+445-2+425 bl,
2+606-2+698 bl, 2+606-2+584 bl,
2+678-2+698 bp, 2+739-2+832 bp,
2+832-2+852 bl, 2+750-2+770 bl,
2+810-2+830 bl, 2+890-2+943 bl,
2+935-2+950 bp, 2+950-2+970 bp,
5+387-5+462 bl.
- km 9+200-9+300 m. Laliki, b.p.
opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt.
- km 6+500-6+600 m. Kiczora, b.l.
opaska siat-kam. - 1 szt.
- km 0+900-0+980 m. Rycerka Dolna,
b.p. opaska z narzutu kam. luzem - 1
szt.
- km
8+700-8+750 w m. Laliki, b.p.l. opaski z
narzutu kam. luzem - 2 szt
- km 1+000-1+300 m. Rycerka Dolna,
b.p. opaska siat-kam. - 2 szt.
- km 0+290-0+520 m. Rycerka Dolna
opaski z koszy siat-kam. - 2 szt.
- km 2+619-2+780 m. Rycerka Dolna,
tama równoległa - 1 szt.
km 5+440-5+660 w. Rychwałd, b.l.
opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt.
- km 6+450-6+900 m. Gilowice, b.p.
opaski z narzutu kam. luzem - 2 szt.
- km 4+000-4+600, m. Rychwałd, b.p.
opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt.
- km 6+000-15+300 w m. Gilowice,
Ślemień, zapora p. rum - 2 szt., żłób

co 5 lat

mechanicznie

jaz betonowy w km
3+600 m. Żywiec,
kompleksowo

2017- 2020

mechanicznie
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bet-kam. - 2 szt., progi betonowe - 34
szt., stopnie bet. - 23 szt., mur
oporowy 1-szt.
- km 7+940-8+775 w m. Gilowice,
gabiony MACCAFFERRI - 2 szt., opaski
siat-kam. 4 szt.
- km 8+800-9+938 m. Gilowice,
stopnie bet. - 2 szt.
- km 9+400-15+300 m. Gilowice,
Ślemień - stopnie bet. - szt. 1,
poprzeczki siat-kam. - 13 szt.
- km 13+000-15+300 - m. Ślemień, żłób
bet-kam. - 1 szt.
- km 13+000-15+300 - m. Ślemień, żłób
bet-kam. - 1 szt.
- km 11+750-11+900 - m. Ślemień,
opaska siat-kam. - 1 szt., poprzeczki - 3
szt.
- km
7+718-7+900 m. Gilowice, opaski z
narzutu kam. - 3 szt.
- km 7+930-8+400 m. Gilowice, opaski
z narzutu kam. - 3 szt. T76ja

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Przybyłka (Głucha)

0+000

5+400

m. Przyborów loklanie na całej
długości

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Bez Nazwy dop. do
pot. Łękawka

0+000

1+500

m. Gilowice loklanie na całej
długości

co 5 lat

PLRW20001221327899

Łękawka

Bez Nazwy dop. do
pot. Łękawka Mała

0+000

2+500

m. Gilowice loklanie na całej
długości

3+700

m. Gilowice loklanie na całej
długości

PLRW20001221327899

Łękawka

Łękawka Mała

0+000

m. Przyborów w km 0+000-+150
odcinek ujściowy

- km 0+100-0+250 m. Przyborów, b.l.p.
opaski siat-kam. - 2 szt.

co 5 lat

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

- km 0+100-0+330 m. Gilowice, żłób
bet-kam - 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

- km 1+450-1+488, b.l.p. m. Gilowice,
opaski z narzutu kam. luzem - 2 szt.

co 5 lat

mechanicznie

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

mechanicznie

- km 0+800-0+820 m. Gilowice, opaska
z koszy siat-kam. - 1 szt., gurt siatkam. - 1 szt.

co 5 lat

mechanicznie

corocznie

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie

m. Gilowice, odcinek ujściowy w
km 0+000-0+200

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Kocierzanka

0+000

15+100

m. Łękawica, Kocierz Moszczanicki,
Kocierz Rychwałdzki loklanie na
całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Kocierz Rychwałzki w rej km
10+000-11+000 oraz odcinek
powyżej zapory w km 4+2504+400

co 2 lata

mechanicznie

- km 0+320-0+635 b.p i l. w m.
Łękawica, opaska z narzutu kam. - 2
szt.
- km
1+700-4+048 w m. Łękawica, Kocierz
Moszczanicki , stopnie bet-kam. - 3 szt.
- km 4+058-4+250 w m. Kocierz
Moszczanicki, zapora kam. - 1 szt.,
stopień bet. - 1 szt.
- km 0+000-2+245 m. Łękawica,
stopnie rampy 31 szt., opaski z narzutu
kam. luzem b.p.l. - 14 szt.
- km 0+000-4+250 w m. Łękawica,
Kocierz Moszczanicki, stopnie rampy 9 szt., opaski z narzutu kam. b.l.p - 10
szt., brzegosłony kryte b.l.p. - 11 szt.
- km 2+445-4+225 w m. Kocierz
Moszczanicki, stopnie rampy - 18 szt.,
opaski z narzutu kam. b.l.p. - 29 szt.
- km 4+065-4+100, m. Kocierz
Moszczanicki, stopnie betonowe - 2
szt. zapora prum - 1 szt

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Z Kiczory

0+000

4+000

m. Nieledwia loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. NIeledwia, lokalnie, odcinek
ujściowy, w rej. 0+000-0+200

co 3 lata

mechanicznie

opaska kamienna - 1 szt w km 0+0000+150
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PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Rachowiec

0+000

4+800

m. Zwardoń loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Zwardoń w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Roztoka

0+000

1+000

m. Zwardoń loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Zwardoń w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Tarliczny

0+000

3+200

m. Sól, Kiczora loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Sól - Kiczora w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Stańcowski

0+000

2+500

m. Sól, Kiczora loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Sól - Kiczora w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Z Głębokiego

0+000

1+800

m. Rycerka Dolna loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Rycerka Dolna, odcinek
ujściowy w km 0+000-0+200

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Ciapków

0+000

5+000

m. Rycerka Górna loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Rycerka Górna w rej.
Obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213219

Soła do Wody
Ujsolskiej

Płaskurówka

0+000

3+800

m. Rycerka Górna loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Rycerka Górna w rej.
Obiektów komunikacyjnych,
odcinek ujściowy

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Roztoka

0+000

1+800

m. Glinka loklanie na całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Glinka, lokalnie 0+000-0+200

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Równinowy Potok

0+000

2+000

m. Glinka loklanie na całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Glinka, lokalnie 0+000-0+100

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Smerechówka
Wielka

0+000

4+100

m. Glinka loklanie na całej długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Glinka, lokalnie w rej.
Obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie
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PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Urwisko

0+000

5+100

m. Soblówka loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Soblówka, w rej. Obiektów
komunikacyjnych, lokalnie w km
0+000-0+500

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Danielka

0+000

9+500

m. Ujsoły loklanie na całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Ujsoły, lokalnie odcinek
ujściowy

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Głęboki Potok

0+000

2+700

m. Złatna loklanie na całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Złatna, lokalnie odcinek
ujściowy

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Straceniec

0+000

5+100

m. Złatna loklanie na całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Złatna, lokalnie odcinek
ujściowy w km 0+000 - 1+000

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Surzy

0+000

1+100

m. Rajcza loklanie na całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Rajcza, odcinek ujściowy

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Solarzówka
(Rokitniak)

0+000

2+600

m. Milówka - Prusów loklanie na
całej długości

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Prusów, w km 0+000-1+000
lokalnie

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Z Palenicy

0+000

2+000

m. Sól - Kiczora loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Sól - Kic zora, odcinek ujściowy

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221323299

Bystra

Janoszka

0+000

1+700

m. Kamesznica loklanie na całej
długości

co 3 lata

ręcznie,
mechanicznie,
wycinki
specjalistyczne

m. Kamesznica, odcinek ujściowy

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Fułatów

0+000

1+900

m. Cisiec loklanie na całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Cisiec, od ujścia do zapory w
km 0+000-0+600

co 2 lata

mechanicznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Glinny

0+000

3+100

m. Cisiec loklanie na całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Cisiec, odcinek ujściowy w km
0+000-0+150

co 5 lat

mechanicznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3969 –

Poz. 4055
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Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Jurów

0+000

0+800

m. Pewel Wielka loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Pewel Wielka, w rej. Obiektów
mostowych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Porębski

0+000

2+200

m. Koszarawa loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Koszarawa w rej.obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Od Fujasów

0+000

1+800

m. Koszarawa loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Koszarawa w rej.obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Moczarki

0+000

1+000

m. Przyborów loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Przyborów w km 0+000-+150
odcinek ujściowy

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Przyborowiec

0+000

4+500

m. Przyborów loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Przyborów w km 0+000-+150
odcinek ujściowy

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132439

Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Jabłonów

0+000

3+000

m. Przyborów loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Przyborów w km 0+000-+150
odcinek ujściowy

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Czarny Groń

0+000

2+800

m. Korbielów loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Korbielów, Krzyżowa w rej.
Obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Dablin

0+000

2+100

m. Korbielów loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Korbielóww rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132449

Krzyżówka

Miodowiec

0+000

1+800

m. Korbielów loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Korbielóww rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do
ujścia

Suseński

0+000

4+400

m. Jeleśnia loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m.Jeleśnia, odcinek ujściowy w
km 0+000-0+100, w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie
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Pewlica

Dopływ spod
Kuflówki (Gajcarka)

0+000

3+450

m. Pewel Wielka loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Pewel Wielka, odcinek
ujściowy, lokalnie

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221324549

Pewlica

Z Rówieńki (Potok
Świętych)

0+000

1+800

m. Jeleśnia loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Jeleśnia, km 0+000-0+500
lokalnie

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132469

Sopotnia

Potok w Cebuli
(Cebulowy)

0+000

4+000

m. Sopotnia Wielka loklanie na
całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Sopotnia Wielka, w rej.
Obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132469

Sopotnia

Potok Pierlaków
(Kajdasówka Pierlaków)

0+000

2+700

m. Sopotnia Wielka loklanie na
całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Sopotnia Wielka, w rej.
Obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122132469

Sopotnia

Rakowy

0+000

2+200

m. Sopotnia Mała loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Sopotnia Mała w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do
ujścia

Mutne

0+000

2+100

m. Jeleśnia loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Jeleśnia, lokalnie w km 0+0001+000

co 5 lat

mechanicznie

co 5 lat

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Pewel Mała w rej. Obiektów
komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221324749

Pewlica

Rychwałdek

0+000

1+000

m. Rychwałdek, Pewel Mała
loklanie na całej długości

PLRW20001221324929

Trzebinka

Sporyszek

0+000

2+700

m. Żywiec loklanie na całej długości

co 3 lata

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Żywiec - Sporysz w km 0+0001+000

corocznie

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Bieniatka

0+000

1+000

m. Szczyrk loklanie na całej długości

co 3 lata

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Szczyrk, odcinek km 0+0001+000

corocznie

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Kalna

0+000

8+200

m. Łodygowice, Pietrzykowice
loklanie na całej długości

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Łodygowice, lokalnie w km
0+000-2+000

co 2 lata

mechanicznie
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Żylica

Granica (Czarny)

0+000

3+100

m. Kalna loklanie na całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Kalna, lokalnie w km 0+0000+500

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Spod Gronia

0+000

3+200

m. Ślemień loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Ślemień, ujściowy odcinek , w
rej. Obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Spod Łysiny

0+000

4+600

m. Ślemień loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Ślemień, ujściowy odcinek , w
rej. Obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Stodołczyska

0+000

3+500

m. Gilowice, loklanie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Gilowice, lokalnie km 0+0001+500

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Cisowy

0+000

3+800

m. Kocierz Rychwałdzki loklanie na
całej długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Kocierz Rychwałdzki, w rej.
Obiektów komunikacyjncyh,
czasza zapory

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000021329553

PLRW20001221329549

PLRW2000142132499

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Wielka Puszcza

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do
ujścia

Mała Puszcza

Wielka Puszcza

Koszarawa

0+000

0+000

0+000

3+000

8+800

14+500

m. Porąbka, na L = 3000m

m. Wielka Puszcza, lokalnie na całej
dł. potoku

m. Żywiec, Świnna, Pewel Mała,
Jeleśnia lokalnie na całej długości
potoku

corocznie

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Porąbka, na L = 3000m

m. Wielka Puszcza na odcinku
0+000+2+000 lokalnie na dł.
2000m

m. Żywiec - odcinek korekcji
stopniowej w km 0+000-4+250, w
m. Pewel Mała km 5+200-5+600,
w km 6+000-6+800, m. Kiełbasów
8+700-8+000, 8+700-9+200, m.
Jeleśnia 10+500-11+000, loklanie
od 11+000-14+500 (do ujścia
Krzyżówki)

corocznie

corocznie

corocznie

mechanicznie

żłób betonowo - kamienny w km
0+000-0+357, opaska brzegowa siat kam b.l+b.p. w km 0+357-0+747,
stopień betonowy w km 0+600 + gurty
betonowe - szt 3, opaska brzegowa
siat - kam, b.l+b.p w km 0+600-0+747
+ 2 szt gurty betonowe, zapora p.rum.
Betonowo - kamienna w km 0+748

corocznie w
zakresie
zabudowy

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

kaskada stopni betonowych - 11 szt w
km 0+000-0+770, opaska brzegowa
b.l+b.p kamienna w km 0+000-0+050,
opaska brzegowa siat - kam b.l w km
1+550-1+650, zapora p.rum.
Betonowo - kamienna w km 1+350

corocznie w
zakresie
zabudowy

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

km 8+550-8+700, 8+720-8+870 b.p.l.
m. Pewel Mała opaska z narzutu kam. 2 szt,
- km 3+000-3+045 m. Żywiec, b.l.
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 13+000-13+200 b.l. m. Jeleśnia,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 7+100-8+600 m.Pewel Mała b.l.,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 7+100-6+800 m.Pewel Mała b.l.,
opaska z narzutu kam. - 1 szt. , rampa
z narzutu podpierająca stopień
betonowy
- km 13+800-14+000 m.Jeleśnia b.l.,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 0+300-3+764 m.Żywiec korekcja
stopniowa: stopnie betonowe - 9 szt.
wraz z opaskami brzegowymi
- km 5+100-4+900 m.Świnna b.l.,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 9+200-9+250 m.Pewel Mała b.l.,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 5+620, 9+212, 6+445, 6+980 m.
Świnna, Pewel Mała - stopnie bet. - 4
szt.
km 11+430-11+500 m. Jeleśnia, b.l.
opaska z narzutu kam. - 1 szt.

co 2 lata

mechanicznie
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Koszarawa do
Krzyżówki bez
Krzyżówki

Koszarawa

14+500

31+400

m. Jeleśnia, Przyborów, Koszarawa,
lokalnie na całej długości potoku

corocznie

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Przyborów od km 15+00015+700, , 17+880-18+500 lokalnie, odżwirowanie zapór
p.rum. - szt

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122132369

Juszczynka

(Bez Nazwy (pr
dopływ do pot.
Juszczynka w km
5+750))

0+000

1+000

m. Juszczyna km 0+000 - 0+600

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Juszczyna, odcinekujściowy od
km 0+000-0+200

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122132369

Juszczynka

(Bez Nazwy (dopływ
do pot. Juszczynka
w km 4+650))

0+000

1+100

m. Juszczyna km 0+000 - 0+400

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Juszczyna, odcinek ujściowy od
km 0+000-0+300

co 3 lata

mechanicznie

- km 11+000-14+500 m. Jeleśnia, b.l.p.
opaski z narzutu kam - 13 szt.
- km 1+676-4+250 m. Żywiec, b.l.p.
opaski z narzutu kam. - 7 szt.
L=1647mb
- km 7+100 - 8+600 b.p. m. Pewel
Mała, b.l. opaska z narzutu kam. - 1
szt.
- km0+080-4+250 m. Żywiec, b.l.p.
opaski z narzutu kam. - 10 szt.
L=1415,35 mb
- km 0+460-0+800 m. Żywiec, b.l.p.
opaska z narzutu-kam z koroną z z
koszy siat-kam - 1 szt.
- km 11+400-11+500 m. Jeleśnia, b.l.
opaska z narzut kam. - 1 szt.
km 17+880-18+100 m. Przyborów
b.l., opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 15+000-15+700 m. Jeleśnia b.l.,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 24+500-25+124 m. Koszarawa
b.l.p., opaski z narzutu kam. - 1 szt. i
siat-kam. - 2 szt.
- km 24+500-25+124 m. Koszarawa ,
stopnie bet - 6 szt., stopień bystrze - 1
szt. opaski siat-kam - 5 szt, narzutu
kam - 4 szt.
- km 25+354-27+000 m.Koszarawa
zaopra pr.rum. - 1 szt, stopnie bet-kam
- 13 szt.
- km 16+140-16+461 m. Przyborów ,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 21+598-21+720 m. Koszarawa,
b.l. opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 23+544-23+610 m. Koszarawa ,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 22+000-22+150 m. Koszarawa ,
opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 22+375-22+300 m. Koszarawa,
b.l., opaska z koszy siat-kam - 1 szt.
- km 24+500-25+124 m. Koszarawa:
b.p.l. opaski z narzutu kam luzem i
siat-kam - 3 szt., b.l.p. opaski z narzutu
kam luzem i siat-kam - 5 szt., b.l.p.
opaski z narzutu kam luzem i siat-kam
- 9 szt., b.l.p. opaski z narzutu kam
luzem i siat-kam - 7 szt., stopnie
kaskadowe - 6 szt., bystrze 1 szt.
- km 16+140-16+467 m. Przyborów,
b.l. , opaska siat-kam - 1 szt.
- km 16+140-16+171 b.p. m.
Przyborów , opaska z narzutu kam. - 1
szt.
- km 21+598-21+750 m. Koszarawaw ,
b.l. opaska z narzutu kam. - 1 szt.
- km 23+510-23+610 b.l. m.
Koszarawa , opaska z narzutu kam. - 1
szt.
- km 22+375-22+300 b.l. m.
Koszarawa , opaska siat-kam. - 1 szt.

co 2 lata

mechanicznie
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Żylica

Bez Nazwy (l. dopływ
do pot. Wieśnik w m.
Łodygowice w
km1+500)

0+000

1+500

m. Łodygowice, lokalnie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Łodygowice, odcinek ujściowy
od km 0+000-0+200

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Bartoszowiec

0+000

3+300

m. Łodygowice, lokalnie na całej
długości

co 5 lat

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Łodygowice, lokalnie w rej.
Obiektów komunikacyjnych

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200062132749

Żylica

Bliźni

0+000

2+280

m. Łodygowice, lokalnie na całej
długości

co 5 lat

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Łodygowice, Zarzecze, od km
0+000-1+000

corocznie

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Bez Nazwy (pr.
dopływ do Łękawki
w km 11+150)

0+000

3+600

m. Gilowice, lokalnie na całej
długości

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

m. Gilowice, lokalne od km
0+000-0+500

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Komania (pr. Dopływ
do pot. Kocierzanka
w km 8+550)

0+000

0+750

m.Kocierz Rychwałdzki lokalnie na
całej długości

co 5 lat

ręcznie

m. Kocierz Rychwałdzki, w rej.
Obiektów komunikacyjncyh,
ujściowy odcinek 0+000-0+100

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221327899

Łękawka

Skotniczyk

0+000

4+400

m. Gilowice, lokalnie na całej
długości

co 5 lat

ręcznie,
wycinki
specjalistyczne,
mechanicznie

m. Gilowice, ok km 0+000-0+500
lokalnie

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Graniczny

0+000

m. Czernichów, loklanie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Czernichó, loklanie na dł. L=
200m

corocznie

mechanicznie

zapora p.rum bet- kam w km 0+015 - 1
szt w m. Czernichów

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Głęboki Potok

0+000

m. Międzybrodzie Żywieckie,
loklanie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Międzybrodzie, lokalnie na dł.
L = 200m

corocznie

mechanicznie

zapora p.rum bet- kam w km 0+028- 1
szt w m. Międzybrodzie Żywieckie

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Isepnica

0+000

4+800

m. Międzybrodzie Żywieckie,
loklanie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Międzybrodzie Żywieckie,
lokalnie na dł. L = 500m

corocznie

mechanicznie

zapora p.rum bet - kam w km
0+401,1+905,2+260

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Suchy Potok
(Basioraczka)

0+000

2+000

m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie
na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Międzybrodzie Bialskie,
lokalnie na dł. L = 200m

corocznie

mechanicznie

zapora p.rum. Bet - kam w km 0+127,
żłób bet - kam 0+000-0+127 w m.
Międzybrodzie Bialskie

co 2 lata

mechanicznie
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PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Żarnówka Duża
(Żarnówka Wielka)

0+000

4+000

m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie
na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Międzybrodzie Bialskie,
lokalnie na dł. L =500m

corocznie

mechanicznie

zapora p.rum. Bet - kam w km 0+245,
żłób bet - kam w km 0+000-0+245 w
Międzybrodzie Bialskie

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Żarnówka Mała

0+000

2+400

m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie
na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Międzybrodzie Bialskie,
lokalnie na dł. L = 200m

corocznie

mechanicznie

zapora p.rum. Bet - kam w km 0+000,
0+065 w m. Międzybrodzie Bialskie

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Potok Bez Nazwy
(Suchy Potok)

0+000

1+300

m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie
na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Międzybrodzie Bialskie,
lokalnie na dł. L = 200m

corocznie

mechanicznie

zapora p.rum. Bet - kam w km 0+050
w m. Międzybrodzie Bialskie

co 2 lata

mechanicznie

6+250

m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie
na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Międzybrodzie Bialskie,
lokalnie na dł. L = 500m

corocznie

mechanicznie

zapora p.rum. Bet - kam w km 1+410,
0+880, żłób betonowo - kamienny w
km 0+880-0+000 w m. Międzybrodzie
Bialskie

co 2 lata

mechanicznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Żywiec - Oczków, lokalnie na
całej długości potoku na L =
500mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

korekcja progowa bet w km 0+1450+331 - 7 szt, stopnie bet w km
0+365,0+830,0+900, 1+220,1+140 - szt
5 zapora p.rum. W km
0+540,0+740,0+950,2+150 - szt 4

co 6 lat

mechanicznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Pietrzykowice, Żywiec, lokalnie
na całej długości na odcinku L =
500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

opaska z narzutu kam. luzem w km
1+730-1+750 b.p.

co 6 lat

mechanicznie

mechanicznie

opaska brzegowa z prefabrykatów w
km b.l+b.p +dno w km 1+800-1+850
opaska brzegowa b.l+b.p siat - kam w
km 1+250-1+300, km 0+000-0+522
żłób z prefabrykatów

co 6 lat

mechanicznie

corocznie

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie

PLRW20001221329349

Ponikwa

Ponikwa (Ponikiew)

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Czarny Potok
(Oczków Potok)

0+000

3+300

m. Żywiec - Oczków, lokalnie na
całej długości potoku

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Żarnówka

0+000

8+200

m. Pietrzykowice, Żywiec, lokalnie
na całej długości

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Wieśnik w m.
Pietrzyowice

0+000

0+000

4+000

m. Wieśnik w m. Pietrzykowice,
lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Pietrzykowice, loklanie na
długości L=1000m

co 5 lat

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Roztoka

0+000

4+000

m. Czernichów, loklanie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m.Czernichów loklanie na dł. L =
500m

corocznie

mechanicznie

żłób bet-kam w km 0+000-0+020, żłób
z prefabrykatów z el. Kosteckiego w
km 0+924-0+020, mur kamienny b.p w
km 1+710-1+687, i w km 1+810-1+765,
zapora p.rum. Beto - kam w km 0+200,
0+947, 2+500, stopień drewnianobetonowy w km 1+950, próg
drewniany w km 3+250 w m.
Czernichów

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Wilczy Potok

0+000

4+800

m. Bierna, lokalnie na dł. L = 1000m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Bierna, lokalnie na dł. L=
1000m

co 5 lat

mechanicznie

kosze siat - kam na 1+850-1+900 w m.
Bierna

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Zbiornik Czaniec

28+400

32+000

28+400 do 32+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

28+400 do 32+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Roboty związane z
utrzymaniem obiektu
hydrotechnicznego tj
roboty remontowobudowlane,roboty
mechaniczne,
budowlane,
elektryczne, z
systemami
monitoringu i

corocznie wg
potrzeb i
możliwości
finansowych

Zgodnie z
technologią
danego
asortymentu
robót i
zakresem
prowadzonych
robót
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sterowania,
konserwacja i
przeglądy bieżące i
okresowe

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Zbiornik Tresna

39+700

48 +400

39+700 do 48+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

39+700 do 48+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie wg
potrzeb i
możliwości
finansowych

prace
konserwacyjne,
wyycinka
zakrzaczeń,
uzupełnienie
ubytków, zasyp
wyrw

opaski brzegowe z narzutu
kamiennego luzem L=2200m

corocznie wg
potrzeb i
możliwości
finansowych

prace
konserwacyjne,
wyycinka
zakrzaczeń,
uzupełnienie
ubytków, zasyp
wyrw

opaska siat - kam w km 0+800-0+820
w m. Porąbka

co 2 lata

mechanicznie

opaski brzegowe z narzutu
kamiennego luzem L=2500m

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Zbiornik Porąbka

32+000

39+700

32+000 do 39+700

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062132749

Żylica

Malinów Potok

0+000

3+100

lokalna wycinka pojedynczych
drzew i zakrzaczeń

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002621335229

Macocha

Bukowiec

0+740

0+820

m.Porąbka, lokalnie na
administrowanym odcinku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062132749

Żylica

Bez Nazwy (dopływ
do pot. Kalonka w
km 1+530,
Grodziszczański)

0+000

5+900

m. Łodygowice lokalnie 0+0001+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Czerna

0+000

1+500

m Koziniec lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Koziniec lokalnie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Skawa

23+400

26+600

m Ponikiew, Czartak, Świnna
Poręba

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Ponikiew, Czartak, Świnna Poręba
lokalnie

corocznie

mechanicznie

32+000 do 39+700

m. Łodygowice, odcinek ujściowy
od km 0+000-1+000 lokalnie

corocznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

Roboty związane z
utrzymaniem obiektu
hydrotechnicznego tj
roboty remontowobudowlane,roboty
mechaniczne,
budowlane,
elektryczne, z
systemami
monitoringu i
sterowania,
konserwacja i
przeglądy bieżące i
okresowe
Roboty związane z
utrzymaniem obiektu
hydrotechnicznego tj
roboty remontowobudowlane,roboty
mechaniczne,
budowlane,
elektryczne, z
systemami
monitoringu i
sterowania,
konserwacja i
przeglądy bieżące i
okresowe

corocznie wg
potrzeb i
możliwości
finansowych

Zgodnie z
technologią
danego
asortymentu
robót i
zakresem
prowadzonych
robót

corocznie wg
potrzeb i
możliwości
finansowych

Zgodnie z
technologią
danego
asortymentu
robót i
zakresem
prowadzonych
robót
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PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Skawa

38+600

61+500

m Zembrzyce,Sucha Beskidzka,
Maków Podhalański, Białka,
Juszczyn, Kojszówka,
Osielec,lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Zembrzyce, Sucha Beskidzka,
Maków Podhalański, Juszczyn,
Osielec, lokalnie L=10000mb

corocznie

mechanicznie

m Zembrzyce,Sucha Beskidzka, Maków
Podhalański, Białka, Juszczyn,
Kojszówka, Osielec

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Skawa

61+500

93+000

m Jordanów, Wysoka, Spytkowice,
Skawa, lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Jordanów

corocznie

mechanicznie

m Jordanów, Wysoka, Spytkowice,
Skawa

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Stachorówka

0+000

2+800

m Skawa lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Malejówka

0+000

7+400

m Jordanów, Malejów lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Jordanów, Malejów lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Naprawa

0+000

6+200

m Naprawa lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Toporzysko (Dziarski)

0+000

4+000

m Toporzysko lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Toporzysko, Jordanów, lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Toporzysko lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Strącze

0+000

5+000

m Jordanów lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Bystra

0+000

6+500

m Bystra lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Bystra lokalnie L=2500mb

corocznie

mechanicznie

m Bystra lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Sidzina

0+000

12+000

m Sidzina lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Sidzina lokalnie L=2000mb

corocznie

mechanicznie

m Sidzina lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Sidzinka

0+000

3+800

m Sidzina lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Mikowy

0+000

3+200

m Sidzina lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Głaza

0+000

5+300

m Toporzysko, Sidzina lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Ciśniawka

0+000

10+800

m Sidzina lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Kamieński (Kamycki)

0+000

3+500

m Sidzina lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Wędźdno

0+000

3+700

m Bystra lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134299

Skawa do
Bystrzanki

Na Pańskim

0+000

5+500

m Bystra lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Sępkówka (Wroński)

0+000

3+200

m Osielec lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Osielec (Osielczyk)

0+000

4+000

m Osielec lokalnie na całej długości

corocznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Baranów

0+000

2+500

m Osielec lokalnie na całej długości

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Bandurowy

0+000

2+700

m Osielec lokalnie na całej długości

Poz. 4055

m Sidzina lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Osielec lokalnie

corocznie

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

m Osielec lokalnie

corocznie

mechanicznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Osielec lokalnie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Osielec lokalnie

corocznie

mechanicznie
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PLRW2000122134349

Wieprzczanka

Wieprzczowski Potok
(Wieprzczanka)

0+000

7+800

m Wieprzec lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Wieprzec lokalnie L=500mb

corocznie

mechanicznie

m Wieprzec lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134369

Cadynka

Cadynka

0+000

5+500

m Juszczyn Polany lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Juszczyn lokalnie L=600mb

corocznie

mechanicznie

m Juszczyn lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Sycówka (Kojszówka)

0+000

4+000

m Kojszówka lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Kojszówka lokalnie L=1000mb

corocznie

mechanicznie

m Kojszowka lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Juszczynka
(Mędralów)

0+000

4+000

m Juszczyn lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Skawica

0+000

17+500

m Białka, Skawica, Zawoja lokalnie
na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Skawica, Zawoja lokalnie
L=2000mb

corocznie

mechanicznie

m Zawoja lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134499

Skawica

Jałowiec

0+000

5+200

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Zawoja lokalnie L=300mb

corocznie

mechanicznie

m Zawoja lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134499

Skawica

Marków

0+000

5+600

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Jaworzynka

0+000

3+250

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Zawoja lokalnie L=200mb

corocznie

mechanicznie

m Zawoja lokalnie

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122134499

Skawica

Rybny

0+000

5+000

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Mosorny
(Mosorczyk)

0+000

3+500

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Zawoja lokalnie L=200mb

corocznie

mechanicznie

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie
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PLRW2000122134499

Skawica

Wełcza

0+000

6+300

m Zawoja Wełcza lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Jaworski

0+000

2+000

m Zawoja Wełcza lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Surmiaków

0+000

2+700

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Jastrzębiec

0+000

2+100

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Kalinka

0+000

3+600

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Skawica Górna

0+000

6+700

m Skawa lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Gołynia

0+000

3+000

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Skawica Soltysia
(Suchogórski)

0+000

6+300

m Skawa lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Wiechciówka (
Roztoki

0+000

2+100

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134499

Skawica

Rotnia

0+000

5+300

m Zawoja lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Zawoja Wełcza lokalnie
L=400mb

m Skawica lokalnie L=800mb

Poz. 4055

corocznie

corocznie

mechanicznie

mechanicznie

m Zawoja lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Skawica lokalnie

corocznie

mechanicznie
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Poz. 4055

PLRW2000122134529

Żarnowska
Woda

Żarnowska Woda
(Żarnówka

0+000

4+700

m Żarnówka lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Królów

0+000

2+300

m Maków Podhalański lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134549

Grzechynka

Grzechynka

0+000

8+000

m Grzechynia lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Grzechynia, lokalnie

corocznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Stanaszkow

0+000

1+200

m Maków Podhalański lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Maków Podhalański lokalnie
L=500mb

corocznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Sumerówka
(Mędralów)

0+000

2+000

m Maków Podhalański lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Podksięży

0+000

1+500

m Sucha Beskidzka lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Księży Potok

0+000

4+900

m Maków Podhalański lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Stryszawka

0+000

18+000

m Stryszawa lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Błądzonka

0+000

4+300

m Sucha Beskidzka lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Roztoki

0+000

2+000

m Stryszawa lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Żarnówka lokalnie L=250mb

m Stryszawa lokalnie L=3000mb

corocznie

corocznie

mechanicznie

m Żarnówka lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Maków Podhalański lokalnie

corocznie w
zakresie
zabudowy

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

m Grzechynia lokalnie

corocznie w
zakresie
zabudowy

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

m Maków Podhalański lokalnie

corocznie w
zakresie
zabudowy

mechanicznie

m Maków Podhalański lokalnie

corocznie w
zakresie
zabudowy

mechanicznie,
ręcznie

m Stryszawa lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Sucha Beskidzka lokalnie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

m Sucha Beskidzka

2017

mechanicznie
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PLRW200012213469

Stryszawka

Hucisko

0+000

4+000

m Stryszawa lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Janiki

0+000

4+700

m Stryszawa lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Lachówka

0+000

11+300

m Lachowice lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Romiakówka

0+000

m Lachowice lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Wątrobów

0+000

2+000

m Maków Podhalański lokalnie na
całej długości

corocznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Kurówka

0+000

6+300

m Kurów lokalnie na całej długości

PLRW200012213469

Stryszawka

Dupniarz

0+000

2+200

PLRW200012213469

Stryszawka

Kapałów

0+000

PLRW200012213469

Stryszawka

Mącznianka

PLRW200012213469

Stryszawka

Kocońka

Poz. 4055

m Stryszawa lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Stryszawa, Lachowice lokalnie
L=500mb

corocznie

mechanicznie

m Stryszawa, Lachowice

corocznie

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

m Maków Podhalański lokalnie
L=500mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Maków Podhalański lokalnie

corocznie

mechanicznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Kurów lokalnie L=700mb

corocznie

mechanicznie

m Kurów lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Kurów lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2+500

m Lachowice lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+200

m Lachowice lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

9+100

m Kuków lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Kuków lokalnie L=1000mb

corocznie

mechanicznie

m Kuków lokalnie

corocznie

mechanicznie
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PLRW200012213469

Stryszawka

Krzywy

0+000

3+600

m Lachowice lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Targoszówka

0+000

6+000

m Kuków, Targoszów lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Sikorówka

0+000

3+800

m Krzeszów lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Paniczki

0+000

2+700

m Kuków lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Ustrzyna

0+000

2+400

m Stryszawa lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Czerna

0+000

4+700

m Stryszawa Czerna lokalnie na
całej długości

corocznie

PLRW200012213469

Stryszawka

Zasepnica

0+000

3+900

m Sucha Beskidzka lokalnie na całej
długości

PLRW200012213473299

Paleczka

Paleczka

0+000

16+600

PLRW200012213473299

Paleczka

Palczyca

0+000

PLRW200012213473299

Paleczka

Marcówka

0+000

m Kuków, Targoszów lokalnie
L=450mb

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie

m Targoszów lokalnie

corocznie

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

m Stryszawa Czerna lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Sucha Beskidzka lokalnie

corocznie w
zakresie
zabudowy

mechanicznie

m Zebrzyce, Budzów, Palcza
lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Zemrzyce, Budzów Palcza
lokalnie L=3500mb

corocznie

mechanicznie

m Budzów, Palcza lokalnie

corocznie

mechanicznie

0+200

m Marcówka lokalnie

corocznie

3+300

m Marcówka lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Marcówka lokalnie L=500mb

corocznie

mechanicznie

m Marcówka lokalnie

corocznie

mechanicznie
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PLRW200012213473299

Paleczka

Zachełmna

0+000

3+800

m Zachełmna lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213473299

Paleczka

Jachówka

0+000

11+500

m Jachówka, Bieńkówka lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213473299

Paleczka

Kotońka

0+000

3+000

m Bieńkówka lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213473299

Paleczka

Bartny

0+000

1+200

m Budzów lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213473299

Paleczka

Wrotkówka

0+000

3+800

m Budzów lokalnie na całej długości

corocznie

PLRW200012213473299

Paleczka

Droszczyna

0+000

2+500

m Budzów lokalnie na całej długości

PLRW20001221347349

Tarnawka

Tarnawka

0+000

9+900

PLRW20001421347399

Zbiornik Świnna
Poręba

Śleszówka

0+000

PLRW20001221347369

Stryszówka

Stryszówka

PLRW20001421347399

Zbiornik Świnna
Poręba

Dąbrówka

m Jachówka, Bieńkówka lokalnie
L=900mb

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie

m Jachówka, Bieńkówka lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Bieńkówka lokalnie

corocznie

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

m Budzów lokalnie

corocznie

mechanicznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Budzów lokalnie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Tarnawa lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4+200

m Śleszowice lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

8+900

m Stryszów, Zakrzów lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+200

lokalna wycinka pojedynczych
drzew i zakrzaczeń

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m tarnawa lokalnie L=2000mb

corocznie

mechanicznie

m Tarnawa lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Stryszów, Zakrzów lokalnie
L=1000mb

corocznie

mechanicznie

m Stryszów, Zakrzów lokalnie

corocznie

mechanicznie
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m Jaszczurowa lokalnie
L=1200mb

Poz. 4055

PLRW20001221347389

Jaszczurówka

Jaszczurówka

0+000

6+400

m Jaszczurowa lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221347389

Jaszczurówka

Suszyca

0+000

2+200

m Jaszczurowa lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001421347399

Zbiornik Świnna
Poręba

Bystrz

0+000

3+200

m Mucharz lokalnie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Ponikiewka

0+000

8+600

m Ponikiew lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m ponikiew lokalnie L=5000mb

corocznie

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Młynówka

0+000

0+800

m Maków Podhalański lokalnie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Maków Podhalański lokalnie
L=500mb

corocznie

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Czuba

0+000

1+600

m Świnna Poręba lokalnie

corocznie

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Brejkówka

0+000

0+200

m Ponikiew lokalnie

PLRW200012213469

Stryszawka

Krupiaków

0+000

0+400

PLRW200014213471

Skawa od
Bystrzanki bez
Bystrzanki do
zbiornika
Świnna Poręba

Grabace

0+000

PLRW20001221347389

Jaszczurówka

Jamnik

0+000

corocznie

mechanicznie

m Jaszczurowa lokalnie

corocznie

mechanicznie

m Mucharz lokalnie

corocznie

mechanicznie

mechanicznie

m Ponikiew, lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie

mechanicznie

m Maków Podhalański lokalnie

corocznie

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

m Świnna Poręba lokalnie

corocznie

mechanicznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Ponikiew

corocznie w
zakresie
zabudowy

mechanicznie,
ręcznie

m Lachowice lokalnie na całej
długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+600

m Maków Podhalański lokalnie na
całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

m Maków Podhalański lokalnie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1+000

lokalna wycinka pojedynczych
drzew i zakrzaczeń

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200015213299

PLRW200015213499

PLRW200014213477

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Soła

Skawa

Skawa

PLRW200062134769

Choczenka

Choczenka

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Dąbrówka

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Podpuszcz

– 3985 –

0+000

0+000

18+000

28+800

18+000

24+500

km 2+000-3+500 m. Oświecim
km 22+000-24+000 m. Kęty
km 27+000+28+700 m.Porąbka

km 0+000-5+000
m.
Podolsze-Zator
km
15+000-18+000 m. Tomice

km 19+000-22+000
Wadowice

m.

12+000

km 2+200-8+000
m.
Wadowice-Chocznia

0+000

3+000

km 0+000-0+500
m.
Wadowice
km 1+0002+500
m. Wadowice

0+000

4+000

0+000

km 0+000-4+000
Targanice

m.

2016-2020

2017-2020

2017-2020

co 2 lata

mechanicznie

mechanicznie

mechanicznie

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

Poz. 4055

km 12+500-13+700 m. Łęki
, km 18+500-19+500 m.
Hrcznarowice, km 25+50026+500 kobiernice

km 0+0000+1+200 w. Podolsze
km 8+700-9+300 m.Grodzisko

km 21+500-22+000 m. Wadowice

Korekcja stopniowa km 2+2008+000 m. Wadowice -Chocznia

km 0+500-1+200 m. wadowice

km 0+000+1+000
Targanice

w.

2016 - 2020

mechanicznie,
(przemieszczenie
mas ziemnych,
przycięcie
odsypisk
żwirowych,zasyp
wyrw
brzegowych,
likwidacja
zatorów)

co 3 lata

mechanicznie,
(przemieszczenie
mas ziemnych,
przycięcie
odsypisk
żwirowych,zasyp
wyrw
brzegowych,
likwidacja
zatorów)

co 5 lat

mechanicznie,
(przemieszczenie
mas ziemnych,
przycięcie
odsypisk
żwirowych,zasyp
wyrw
brzegowych,
likwidacja
zatorów)

km 2+810-3+130. tama podłużna m.
Oświęcim,
km
4+631-5+619 tama podłużna m.
Oswięcim,
km
5+500-5+700 opaska brzeg. m.
Oswięcim
km 9+550-10+441 tama podłużna,
opaski brzeg., ostrogi m. GrojecWilczkowice
km 10+900-11+400 tama podłużna m.
Skidziń
km
11+950-12+570 opaska brzeg. m. Łęki
km 12+570-13+000 opaska brzeg. m.
Łęki
km 16+653-17+020 opaska brzeg. m.
Bielany
km
17+562-19+548 tama podłużna ,opaski
brzeg, ostrogi m. Nowa Wieś
km 18+000-19+000 opaska brzeg. m.
Hecznarowice
km
22+347-22+740 tama podłużna m.
Hecznarowice
km
23+241-23+607 opaska brzeg. m. Kęty
km 24+475-24+625 opaska brzeg. m
Kęty
km
25+339-25+722 opaska brzeg. m Kęty
km 25+500-26+500 tama podłużnz m.
Kęty
km27+000-27+500 opaska brzeg m.
Czaniec
km
28+039-28+651 opaska brzeg m
.Czaniec
km 3+130- 3+850 tama podłużna m.
Podolsze
km 4+900-5+500 opaska brzeg.
m. Zator
km 5+500-6+000 opaska brzeg. m.
Zator
km 8+772-8+920 opaska brzeg.
m. Grodzisko
km 14+700-15+100 opaska brzeg. m.
Woźniki
km
16+250-16+650 opaska brzeg m.
Tomice
km 17+960-19+035 opaski brzeg m.
Roków
km
19+010-20+423 opaski brzeg. m
Roków
km20+600-21+300 opaska brzeg.
m.Wadowice
km 22+510-23+411 opaska brzeg. m.
Jaroszowice
km
23+050-23+350 opaska brzeg. m.
Jaroszowice

mechanicznie

Jaz betonowy z
upustem km 0+720;
Próg-bystrze km
12+420; Próg-bystrze
km 16+940

wg możliwości
finansowych

mechanicznie

wg możliwości
finansowych

mechanicznie

próg betonowy
km 1+260
m.
Podolsze
Jaz
beton. z upustem
płuczącym km 8+975
m. Grodzisko

2018

mechanicznie

wg możliwości
finansowych

mechanicznie

Próg km 21+640 w m.
Wadowice

wg możliwości
finansowych

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

wg możliwości
finansowych

co 3 lata

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 0+000-2+200 ubezpieczenie elem.
beton m . Wadowice
km
2+200-8+000 korekcja stopniowa – 29
szt stopni bet., progi bet – 1szt. .,
opaski siat – kam. km 3+000-12+000
opaski brzegowe 14 szt.m. Chocznia Kaczyna

co 3 lata

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 0+300-0+720 ubezpieczenie dna
płtyami beton
km 0+700-1+500 opaski bzreg szt 5 m.
Wadowice

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 0+000-4+000 opaski brzeg. szt 6
m. Targanice
km
0+250 stopień siat-kam szt.1 m.
Targanice

co 3 lata

mechanicznie
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PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Brzezinka

0+000

3+000

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Potok

0+000

3+000

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Łęg

0+000

5+000

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Skórnica

0+000

3+500

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Nawieśnica

0+000

4+000

PLRW200012213229

Woda Ujsolska

Bez Nazwy (Dopływ
do pot. Żłatna w km
4+000) m. Złatna

0+000

1+500

Soła

20+300

22+700

Soła

25+600

30+900

Soła

28+950

30+800

Soła

26+900

29+000

PLRW200015213299

PLRW200015213299

PLRW200015213299

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia
Soła od zb.
Czaniec do
ujścia
Soła od zb.
Czaniec do
ujścia
Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Soła

22+600

23+000

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Soła

26+100

20+300

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Soła

18+600

20+000

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Soła

11+900

12+550

km 0+000-1+500
m.Ttarganice

km 0+000-1+500

m.Targanice

km 0+000-5+000
m.Andrychów

km 0+200-1+500

m. Zagórnik

km 0+000-1+500
m.Sułkowice

Poz. 4055

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 000-3+000 opaska brzeg.
m. Targanice

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 0+000-3+000 opaski brzeg. szt 3
m. Targanice

co 5 lat

co 5 lat

mechanicznyręcznie
likwidacja
zatorów

km 0+000-0+200 żłób beton
km
0+200-3+000 ubezpieczenie elem.
beton. m. Andrychów

wg możliwości
finansowych

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000-0+500 m. Zagórnik

co 2 lata

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 0+000-0+100 żłób beton
km 0+100-3+500 opaski brzeg szt.2 m.
Zagórnik

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000-0+2+000 m. Sułkowice

co 2 lata

mechaniczny,
likwidacja
zatorów

km 0+000-0+4000 opaski brzeg. Szt.3
m. Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie

km 0+200-1+000 m. Targanice

2016

mechanicznie

km 0+000-1+500 m. Targanice

2016

mechanicznie

km 0+000-3+000 m..Andrychów

2017

mechanicznie

2017

mechanicznie

co 5 lat

szt. 4

co 3 lata

mechanicznie

Lewy wał rzeki Soly
0+000-2+792 w m.
Hecznarowice
Lewy wał rzeki Soly
0+000-4+750 w m.
Kobiernice
Prawy wał rzeki Soly
0+000-1+440 w m.
Czaniec
Prawy wał rzeki Soly
0+000-2+010 w m.
Czaniec
Lewy wał rzeki Soły w
gm. Kęty, km wału
0+000-0+460 - długość
460 m
Prawy wał rzeki Soły w
gm. Kęty, km wału
0+000-6+230 - długość
6230 m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 9 szt.
śluz wałowych
Prawy wał rzeki Soły w
gm,. Kęty, km wału
0+000-1+510 - długość
1510 m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
śluz wałowych
Prawy wał rzeki Soły w
gm. Kęty, km wału
0+000-0+824 - długość
824 m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3987 –

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Soła

11+000

10+300

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Soła

0+000

1+700

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Soła

0+000

2+700

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Soła

1+700

5+000

PLRW200015213499

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

PLRW200015213499

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

Skawa

Skawa

0+000

0+000

Poz. 4055
Lewy wał rzeki Soły w
gm Brzeszcze, w km
0+000-0+800 - długość
800 m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych
Lewy wał rzeki Soły w
gm Oświęcim, w km
0+000-1+700 - długość
1700m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 2
szt. śluz wałowych
Prawy wał rzeki Soły w
gm Oświęcim, w km
0+000-2+552 - długość
2552 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych
Lewy wał rzeki Soły w
gm Miasto Oświęcim,
w km 1+700-4+775 długość 3075 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 2
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

3+535

Prawy wał rzeki Skawy
w gm Zator, w km
0+000-3+535 - długość
3535 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 5
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

4+800

Lewy wał rzeki Skawy w
gm Zator, w km 0+0004+850 - długość 4850
m wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 7
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062134769

Choczenka

Choczenka

0+000

0+945

Prawy wał potoku
Choczenka w gm.
Wadowice, na całej
długości

PLRW200062134769

Choczenka

Choczenka

0+000

0+945

Lewy wał potoku
Choczenka w gm.
Wadowice, na całej
długości

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Skawa

18+100

22+000

Prawy wał rzeki Skawy
w gm. Wadowice, na
całej długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3szt.
śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Skawa

18+100

22+000

Prawy wał rzeki Skawy
w gm. Wadowice, na
całej długości

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie
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22+000

Lewy wał rzeki Skawy w
gm. Wadowice, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

18+550

Lewy wał rzeki Skawy w
gm. Tomice, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 8 szt.
śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

PLRW200015213499

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Poprad

0+000

24+950

odcinkowo po 0,4ha zakrzaczeń,

corocznie

PLRW200015214239

Poprad od
Smereczka do
Łomniczanki

Poprad

24+950

63+100

odcinkowo 0,4ha zakrzaczeń,
po około

PLRW200012214212

Smereczek

Smereczek

0+000

4+300

PLRW200015214239

Poprad od
Smereczka do
Łomniczanki

Podgórny /Runek/ zoś. Rusinów/

0+000

1+000

Skawa

Skawa

18+100

13+300

Poz. 4055

mechanicznie

Przy ujściu w m. stary Sącz
500mb,m. Barcice
3
odcinki po około 300mb, Ryto
odcinek 200mb, Piwniczna 4
odcinki po około 250mb

cyklicznie
co roku
odcinki po
około 500
mb

mechanicznie

odcinkowo

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie

Andrzejówka odcinek dł. 200mb,
Muszyna 3 odcinki po 200mb

co 2 lata

mechanicznie

odcinkowo

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

odcinkowo po 0,03ha zakrzaczeń,

raz w ciągu 6
lat

mechanicznie

ujście 50mb

co 2 lata

mechanicznie

mechanicznie

odcinkowo po jednej sekcji wraz z
remontem stopnia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

0+000

7+540

odcinkowo po 0,2ha zakrzaczeń,

co 2 lata

mechanicznie

odcinkowo pomiędzy stopniami

raz w roku
1 odcinek
po około
100mb

PLRW200012214229

Muszynka

Muszynka

7+540

20+400

odcinkowo po 0,2ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

Przy ujściu pot. Wojkowskiego

co 3 lata

mechanicznie

odcinkowo

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Wilcze

0+000

0+200

ujście 20mb

co 6 lat

mechanicznie

Żłób + zapora

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Dolinki

0+000

0+300

ujście 20mb

co 6 lat

mechanicznie

Żłób + zapora

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie
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Poz. 4055

odcinkowo powyzej zapory

co 3 lata

mechanicznie

odcinkowo

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ujście 20mb

co 6 lat

mechanicznie

Żłób + zapora

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

odcinek ujściowy 900mb

co 3 lata

mechanicznie

odcinkowo

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 6 lat

mechanicznie

ujście 100mb

co 6 lat

mechanicznie

odcinkowo

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

powyżej zapory

co 6 lat

mechanicznie

odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

4+300

odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

ujście 100mb, powyżej zapory

co 2 lata

mechanicznie

odcinkowo

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

0+400

odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

ujście 40mb,

co 6 lat

mechanicznie

Hawrany

0+000

0+500

odcinkowo po 0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

Muszynka

Czerwony

0+000

0+500

odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

Powyżej nasypu kolejowego i na
wlocie do przepustu

co 2 lata

mechanicznie

Muszynka

Palenica

0+000

1+400

odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

odcinkowo

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Jastrzębik

0+000

3+800

odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,

co 3 lata

PLRW200012214229

Muszynka

Stawiska

0+000

0+300

PLRW200012214229

Muszynka

Kryniczanka

0+000

8+600

odcinkowo po 0,1ha zakrzaczeń,

corocznie

PLRW200012214229

Muszynka

Szczawiczny
/Szczawniczne
Potoki/

0+000

1+200

odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,

PLRW200012214229

Muszynka

Zawodzie
/Szczawny/

0+000

0+500

PLRW200012214229

Muszynka

Czarny Potok

0+000

PLRW200012214229

Muszynka

Izwor

PLRW200012214229

Muszynka

PLRW200012214229

PLRW200012214229

mechanicznie
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PLRW200012214229

Muszynka

Leśny

0+000

0+700

odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Zieleniewski

0+000

2+100

odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Mraniczny

0+000

0+700

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

złób i zapora

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Słotwiński

0+000

2+000

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

na odcinku złobu i zapory - odcinkowo

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Młynne

0+000

0+500

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

na odcinku złobu i zapory - odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Stupne

0+000

0+200

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

na odcinku zapory

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Wojkowski

0+000

3+900

0,02ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Mochnaczka

0+000

9+400

0,04ha zakrzaczeń,

co 2 lata

mechanicznie

odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Roztoka

0+000

0+500

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

PLRW2000122142329

Szczawnik

Szczawnik

0+000

6+000

0,04ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

na odcinku złobu i zapory - oraz
opasek odcinkowo

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

powyżej stopnia i w żłobie

odcinkowo powmiędzy stopniam i
powyzej zaporyi

co 6 lat

co 3 lata

mechanicznie

mechanicznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 3991 –

PLRW2000122142329

Szczawnik

Złocki

0+000

2+800

0,02ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122142329

Szczawnik

Szczawniczek
/Jasieńczyk/

0+000

2+100

0,02ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122142349

Milik

Milik

0+000

3+100

0,02ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122142349

Milik

Miliczki

0+000

0+500

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

PLRW200015214239

Poprad od
Smereczka do
Łomniczanki

Andrzejówka

0+000

1+000

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

PLRW200015214239

Poprad od
Smereczka do
Łomniczanki

Żegiestowski

0+000

4+500

0,03ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

PLRW200015214239

Poprad od
Smereczka do
Łomniczanki

Zubrzyk

0+000

0+500

PLRW2000122142389

Wierchomlanka

Wierchomlanka

0+000

5+000

PLRW2000122142389

Wierchomlanka

Baraniecki

0+000

PLRW2000122142389

Wierchomlanka

Izdwór

0+000

na odcinku ujściowym 30mb

Poz. 4055

co 6 lat

mechanicznie

powyżej stopnia w rejonie
mostów 100mb

co 6 lat

mechanicznie

w złobie na odcinku ujściowym
100mb

co 6 lat

mechanicznie

w rejonie kościoła 50mb

co 6 lat

mechanicznie

odcinek ujściowy 100mb oraz
powyżej zapory 100mb oraz
powyżej pot. baranieckiego
300mb

co 3 lata

mechanicznie

0+500

odcinek ujściowy 50mb oraz

co 6 lat

mechanicznie

0+700

50mb powyżej zapory

co 6 lat

mechanicznie

0,02ha zakrzaczeń,

co 2 lata

mechanicznie

na odcinku złobu i stopnia, oraz
opasek odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku zapory

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku złobu i stopnia, oraz zapory

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku złobu i zapór

2016, 2017

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku złobu i zapór oraz opasek

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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Poz. 4055

PLRW2000122142389

Wierchomlanka

Mała Wierchomla

0+000

2+100

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

powyżej zapór po 100mb

co 6 lat

mechanicznie

remont zapory

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214249

Łomniczanka

Łomniczanka

0+000

4+700

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

powyżej zapory 100mb

co 6 lat

mechanicznie

remont złobu i zapory - odcinkowo

2016- 2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214249

Łomniczanka

Wapiennik

0+000

0+600

powyżej zapór 300mb

co 2 lata

mechanicznie

remont opasek

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214249

Łomniczanka

Gronik

0+000

0+400

na ująsciu 80mb

co 3 lata

mechanicznie

remont złobu

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214249

Łomniczanka

Łomnicka
/Łomnica Mała/

0+000

1+900

powyżej zapory 50mb

co 6 lat

mechanicznie

remont zapory i opasek

2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Więckówka

0+000

0+600

remont złobu i stopnia

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Szwedowski

0+000

0+300

remont złobu

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122142529

Czercz

Czercz

0+000

1+900

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Zawodzie

0+000

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Księży /Zawodzie II/

0+000

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

powyżej 1-szej zapory 50mb

co 3 lata

mechanicznie

remont złobu

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+300

odcinek ująciowy 100mb

co 2 lata

mechanicznie

remont złobu

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+400

odcinek ująciowy 200mb

co 2 lata

mechanicznie

0,03ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie
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PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Śmigowski

0+000

0+700

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

odcinek ujściowy 50mb

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Jaworzyna
/Kokuszka/

0+000

2+800

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

odcinek ujściowy 100mb

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Borownice

0+000

0+300

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Młodowski

0+000

0+600

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

powyżej zapory 50mb

co 3 lata

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Głęboczanka

0+000

0+600

0,01ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

powyżej zapory 50mb

co 3 lata

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Sucha Struga

0+000

0+400

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Kordowiec /Cygany/

0+000

0+800

0,01ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200012214269

Wielka Roztoka

Roztoka Wielka
/Rytrzanka/

0+000

3+100

0,03ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200012214269

Wielka Roztoka

Roztoka Mała

0+000

1+500

0,01ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Rzeczanowski

0+000

1+000

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

remont zabudowy regulacyjnej odcinkowo

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont zabudowy regulacyjnej odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

remont zabudowy regulacyjnej odcinkowo

2016

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

remont zabudowy regulacyjnej odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont zabudowy regulacyjnej odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

powyżej zapory 150mb

co 3 lata

mechanicznie

remont zabudowy regulacyjnej odcinkowo

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ujście 100mb

co 3 lata

mechanicznie

remont murów

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie
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Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Z oś. Kuligówka

0+000

0+400

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Grabowiec

0+000

1+000

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

PLRW20001221428

Przysietnica

Przysietnicki

0+000

6+000

0,02ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Bogusławiec

0+000

2+000

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Paryje

0+000

1+100

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Przykopa

0+000

1+500

0,02ha zakrzaczeń i usuwania roślin

co 3 lata

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Korzeczków

0+000

1+000

0,01ha zakrzaczeń,

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Pod Grabem

0+000

0+600

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Żeleźnikowski

0+000

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Biała

0+000

odcinek ujściowy 100mb

Poz. 4055

co 6 lat

mechanicznie

ujście 600mb

co 6 lat

mechanicznie

ujście 200mb

co 6 lat

mechanicznie

mechanicznie

200mb powyżej drogi gminnej

co 3 lata

mechanicznie

co 6 lat

mechanicznie

200mb powyżej drogi gminnej

co 2 lata

mechanicznie

0,01ha zakrzaczeń,

co 6 lat

mechanicznie

ujście 100mb

co 6 lat

mechanicznie

5+700

0,02ha zakrzaczeń,

co 3 lata

mechanicznie

34+300

5,00 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

4000 m3

co 5 lat

mechanicznie

remont zabudowy regulacyjnej odcinkowo

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont zabudowy regulacyjnej odcinkowo

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek

co 6 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont zabudowy regulacyjnej odcinkowo

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 10

2016 - 2020
2 szt. rocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Biała

34+300

82+500

5,00 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

4000 m3

co 5 lat

mechanicznie

remont opasek szt. 20

2018-2022
4 szt. rocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Matałówka

0+000

1+800

0,30 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

1000 m3

co 3 lata

mechanicznie

remont opaski w km. 0+200 - 0+300

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Barbarzakowski II

0+000

0+500

200 m3

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Barbarzakowski

0+000

0+350

200 m3

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont żłobu i zapory p. rum w km.
0+250 - 0+400

2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Motykowski

0+000

1+800

0,3 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Biała

82+500

83+200

0,2 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 2

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Binczarówka

0+000

6+540

1 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni szt. 6,
Zapór sz.
2
i opasek 7 szt.

remont stopni i
zapór - 2016 2018
remont opasek 2 szt. rocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Granicznik

0+000

1+500

0,3 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Z góry
Dził)

0+000

1+500

0,3 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Z góry
Sochola)

0+000

1+800

0,3 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Mostysza

0+000

10+100

0,2 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Koło
Sióstr)

0+000

1+800

0,4 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Szklarka
(Wołoszczyny)

0+000

3+500

0,4 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Głęboka

0+000

1+500

0,4 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Kamianna

0+000

7+124

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Jaworzanka

0+000

3+000

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Piorunka

0+000

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Spod
góry Piorun)

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

0,4 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

7+580

0,25 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+000

2+000

0,25 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

Sychła

0+000

1+200

0,25 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

Bereścianka

0+000

4+000

0,20 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

2000 m3

2000 m3

3000 m3

Poz. 4055

co 3 lata

co 4 lata

co 3 lata

remont opasek szt. 20, zapory p. rum
szt. 1 i stopni bet. 17

2016-2018
remont opasek
szt. 10, zapory p.
rum szt. 1 i
stopni bet. 9
od 2019 - 2022 10 szt. opasek i
8 stopni

mechanicznie,
ręcznie

Remont Zapory szt. 1
Stponie
szt. 5
Gurty denne szt. 8.
Opaski. szt. 3

2016-2020 Remont Zapory
szt. 1
Stponie szt. 5
Gurty denne szt.
8.
Opaski. szt. 3

mechanicznie,
ręcznie

remont zapory p. rum. szt. 1 i opasek
szt. 2

2018

mechanicznie,
ręcznie

remont stopnia bet. zapory i żłobu bet.

2020

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

mechanicznie

mechanicznie
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PLRW200012214832

Biała od
Mostyszy do
Binczarówki z
Mostyszą i
Binczarówką

Bez Nazwy (Koło
Biela)

0+000

1+800

0,20 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Biała

83+200

102+000

2,00 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

3000 m3

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Wawrzka

0+000

1+500

0,20 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

1000 m3

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Podbrunary

0+000

2+500

0,30 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Jaśkówka

0+000

3+500

0,30 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Czarna

0+000

5+215

0,30 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Stawiszanka

0+000

6+380

0,20 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Czyrna

0+000

6+900

0,8 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Bez Nazwy (z osiedla
Wyżny Koniec)

0+000

2+300

0,20 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Baniczanka

0+000

4+660

0,20 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont stopnia i opaski

2020

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 5

2016-2020
cyklicznie 1 szt.
rocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 2 i gurtów szt. 2

2022

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 2

2019

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122148199

Biała do
Mostyszy, bez
Mostyszy

Beskid

0+000

2+500

0,10 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148349

Pławianka

Pławianka

0+000

1+100

0,20 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont zapory, żłobu

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148349

Pławianka

Pławianka

1+100

4+400

0,50 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni 10 szt. i opasek 15 szt.

2016-2020
rocznie 2
stopnie i 3
opaski

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148349

Pławianka

Ptaszkówka

0+000

4+100

0,50 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni siat. kam 15 szt. zapory
1 szt. i opasek szt. 7

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148349

Pławianka

Bez Nazwy (Spod
Jaworzna)

0+000

4+100

0,20 ha

co 7 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Dunajec

69+700

101+100

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Roztoczanka

0+000

3+200

wyznaczone drzewa rosnące na
skarpach koryta na pow. około
0,5ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214589

Przydonianka

Przydonicki
(Przydońska Rzeka)

0+000

10+900

wyznaczone drzewa na skarpach na
pow. około 2.4ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

opaski i gurty w km 2+000- 7+500, szt.
10

2017- 2018

mechanicznie

PLRW200012214589

Przydonianka

Jasienna
(Przydonianka)

0+000

3+370

wyznaczone drzewa na skarpach w
km 0+000 - 0+700 i 1+100 - 1+400
pow. 0.3ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek w km 1+150 - 1+200

2016

mechanicznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Szczecinówka

0+000

3+400

wyznaczone drzewa na skarach i
przerosty na budowlach w km
0+450 - 1+000 pow. 0.2ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

udroznienie na długości około
1250mb

osunięcia wysokich skarp, b. lewy,
0+500 - 0+800, lokalnie

co 4 lata

2016

mechanicznie

mechanicznie
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PLRW200012214549

Jelnianka

Jelnianka

0+000

6+800

wycinka przerostów na budowlach i
na skarpach w km 0+400 - 3+700
pow. 1ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek i gurtów 0+400 3+500, lokalnie

2018

mechanicznie

PLRW200012214549

Jelnianka

Wilkonosza

0+000

3+400

wycinka przerostów na budowlach
w km 0+300 - 1+500, i wybranych
drzew na skarpach, pow. 0.4ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek i gurtów 0+300 - 1+500

2017

mechanicznie

PLRW200012214549

Jelnianka

Targowisko

0+000

2,850

wycinka przerostów na budowlach
w km 0+000 - 0+250, i wybranych
drzew na skarpach, pow. 0.8ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214549

Jelnianka

Słowikowa

0+000

3+400

wbrane drzewa na skarpach w km
0+000 - 0+300 pow. 0.5ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214529

Świdnik

Świdnik

0+000

1+950

remont zapór szt. 2, uzupełnienie
ubytków w korycie regulacyjnym

2018

mechanicznie

PLRW200012214529

Świdnik

Świdnik

1+950

5+900

PLRW200012214529

Świdnik

Zawadka

0+000

0+800

PLRW200012214529

Świdnik

Zawadka

0+800

3+330

wbrane drzewa na skarpach w km
0+800 - 2+800 pow. 1ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214529

Świdnik

Z Podchełmia

0+000

2+000

wbrane drzewa na skarpach w km
0+000 - 0+500 pow. 0.5ha

co 4 lata

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Dunajec

126+700

101+100

wbrane drzewa na skarpach koryta
głównego w km 101+100 121+000 pow. 50ha

co roku
lokalnie

remeont opasek i tam szt. 6; ostróg
szt. 12

2016- 2019

mechanicznie

wbrane drzewa na skarpach w km
1+950 - 3+200 pow. 1ha

co 4 lata

przemiszczenie odsypisk w
korycie w km 1+000 - 1+800

co 3 lata

mechanicznie

odmulenie przekroju
regulacyjnego i niecek stopni i
zapór na długości 1900mb

co 4 lata

mechanicznie

odmulenie przekroju
regulacyjnego na długości 800m i
czaszy zapór szt. 2

co 4 lata

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

odmulenie przekroju
regulacyjnego na długości 500m

2017

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

przemieszczenie odsypisk w
korytcie lokalnie szt. 5

co 3 lata

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Ubiadek

0+000

4+200

wbrane drzewa na skarpach w km
0+900 - 3+500, pow. 0.8ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odmulenie przekroju 350mb,
przemieszczenie odsypisk w km
0+900 - 1+200, lokalnie

co 3 lata

mechanicznie

remont gurtów i bystrzy, opasek,
żłobu, lokalnie do km 2+300

2018

mechanicznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Wielopolanka

0+000

5+000

wbrane drzewa na skarpach w km
1+600 - 2+800, 0.5ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odmulenie przekroju 1550mb,
odżwirowanie czaszy zapór

co 4 lata

mechanicznie

remornt zapór szt. 11, i opasek
betonowych

2017- 2018

mechanicznie

PLRW200012214352

Biczyczanka

Biczyczanka

0+000

5+850

wycika drzew i przerostówna
budowlach pow. 0.5ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odmulenie przekroju na długości
2,9km, odżwirowanie czaszy
zapór

co 2 lata

mechanicznie

remornt zapór szt. 14

2019- 2020

mechanicznie

PLRW200012214352

Biczyczanka

Podtocki

0+000

2+200

wycika drzew i przerostów na
budowlac i na skarpach, pow. 1ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remornt zapór szt. 8

2018- 2019

mechanicznie

PLRW200012214352

Biczyczanka

Haszna

0+000

2+300

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

0+000

0+700

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

0+700

PLRW200012214349

Łubinka

Naściszówka

PLRW200012214349

Łubinka

PLRW200012214349

Łubinka

odmulenie przekroju w odc.
ujciowym 150mb, odżwirowanie
czaszy zapór

corocznie

mechanicznie

przemieszczenie odsypisk w
obrębie koryta na długości 300m

co 4 lata

mechanicznie

3+700

odmulenie koryta regulacyjnego i
niecek stopni, na długości 3,0km

co 2 lata

mechanicznie

remont stoni szt. 8 i opasek
betonowych między nimi

2019

mechanicznie,
ręcznie

0+000

1+300

odmulenie koryta regulacyjnego,
żłobów na długości 1300m

co 4 lata

mechanicznie

konserwacja budowli, uzupełnienie
ubytków w betonie i kracie

2020

mechanicznie,
ręcznie

Naściszówka

1+300

5+000

wybrane drzewa na skarpach
koryta, pow. 1,0ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont i konserwacja opasek szt. 8 i
gurtów

2017

mechanicznie,
ręcznie

Grabowiecki
(Januszowianka)

0+000

3+450

wybrane drzewa na skarpach w km
0+000 - 1+000, pow. 1,0ha

co 4 lata

mechanicznie

wybrane drzewa na odcinku
ujściowym pow. 1 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

udrozneinei przekroju na długości
800m

co 5 lat

mechanicznie
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PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

3+700

7+600

wybrane drzewa na skarpach w km
3+700 - 7+600, pow. 3ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214349

Łubinka

Łęgówka (Łękawka)

0+000

9+800

wybrane drzewa na skarpach pow 5
ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214349

Łubinka

Zawałówka

0+000

4+300

wybrane drzewa na skarpach w km
0+000 - 1+500, pow. 0,5ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214349

Łubinka

BN - Działy

0+000

2+130

wybrane drzewa na skarpach w km
0+000 - 0+450

co 5 lat

PLRW200012214349

Łubinka

Łubinka

7+600

15+000

wybrane drzewa na skarpach i w
korycie, pow. 5ha

PLRW200012214349

Łubinka

Krasówka

0+000

4+300

PLRW200012214349

Łubinka

Wsiówka (Z
Paszyna)

0+000

PLRW200012214349

Łubinka

Zarębianka
(Zarąbka, Pańska
Rola)

PLRW200012214349

Łubinka

PLRW2000142143299

Kamienica od
Kamionki do
ujścia

przemieszczenie odsypisk w
obrębie koryta, lokalnie

Poz. 4055

co 3 lata

mechanicznie

remont opasek szt. 5 i gurtów, lokalnie

2017

mechanicznie

remont opasek szt. 10

2016- 2017

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek i gurtów w km 0+250 0+450

2019

mechanicznie

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek i gurtów, lokalnie

2020

mechanicznie

wybrane drzewa na skarpach i w
korycie, pow. 0.5ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

udrożneinei przekroju, una
długoąci 300m

co 4 lata

mechanicznie

3+500

wybrane drzewa na skarpach i w
korycie pow. 1ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienei przekroju, na
długości 1500m, lokalnie

co 4 lata

mechanicznie

0+000

5+800

wybrane drzewa na skarpach i w
korycie pow. 1,0ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

Zarywka l. dopływ
Zarębianki

0+000

3+200

wybrane drzewa na skarpach i w
korycie pow. 0,5ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

przemieszczenie odsypisk w
korycie, szt. 2

co 3 lata

mechanicznie

Kamienica

0+000

6+860

wybrane drzewa na skarpach i w
koryciepow. 3ha, faszyna na pow
3ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

przemieszczenie odsypisk w
obrębie koryta, lokalnie szt. 4

co 3 lata

mechanicznie

remont stopni szt. 15, odbudowa lub
modernizacja

2017- 2019

mechanicznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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wybrane drzewa na skarpach i w
korycie , pow. 2ha

co 3 lata

Poz. 4055

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Kamionka

0+000

5+100

PLRW2000122143289

Kamionka

Jamniczanka

0+000

1+050

PLRW2000122143289

Kamionka

Jamniczanka

1+050

4+500

wybrane drzewa na skarpach i w n
dnie do km 2+600 - 3+500, pow
1,0ha

co 4 lata

mechanicznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Zarywa (Mszalnica)

0+000

6+600

wybrane drzewa na skarpach w
dnie do km 1+600, pow. 1,0ha

co 4 lata

mechanicznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Królówka

0+000

11+900

przerosty w korycie regulacyjnymi
na budowlach, wybrane drzewa do
km 9+700, pow. 40ha

co 4 lata

mechanicznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Czarna Kamionka

0+000

3+900

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie 0+400 - 3+500, pow. 0,8ha

co 4 lata

mechanicznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Bratyszowiec

0+000

3+000

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie 0+000 - 1+800, pow. 1,0ha

co 4 lata

mechanicznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Roztoki

0+000

3+000

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie 0+000 - 0+800, pow. 1,0ha

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Kamionka

5+100

10+700

wbrane drzewa na skarpach, pow.
2ha

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Żakówka

0+000

2+235

wybrane drzewa w km 0-+000 0+400, pow. 0,5ha

co 5 lat

mechanicznie

udrożneinie przekroju żłobu i
koryta trapezowego długości
350m i czaszy zapory

co 3 lata

odżwirowanie przekroju
regulacyjnego i niecek stopni w
km 1+500 - 9+300

co 5 lat

remont stopni szt. 6, zapora szt. 1 i
opasek w loklanie

2018- 2019

mechanicznie

remont stopni, uzupoełnienie
ubytków, odtworzenie korpusu stopni
w km 3.3, 3.5, 3.6

2017- 2019

mechanicznie

remont opasek szt. 10 i gurtów,
uzupełnienie ubytków w zaporach szt.
2

2016- 2017

mechanicznie

mechanicznie
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remont żłobu betonowego w km
0+000 - 0+100

2020

mechanicznie

remont opasek szt. 5 lokalnie i stopni
szt. 11,

2018- 2020

mechanicznie

mechanicznie

remont opasek szt. 4, stopni st. 3,
zapory i gurtów, lokalnie

2017- 2018

mechanicznie

mechanicznie

remont opasek szt. 5 i gurtów, lokalnie

2016- 2017

mechanicznie

remont stopni szt. 33 i zapory,

2018- 2019

mechanicznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Cempówka

0+000

1+500

PLRW2000122143289

Kamionka

Ptakówka

0+000

1+820

wybrane drzewa w km 0-+000 0+500, pow. 0,5ha

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Kamienica

6+860

11+750

wybrane drzewa w granicy
przepływu wielkich wód, pow. 5ha

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Podkamienne

0+000

2+235

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie w km 0+350 - 0+450, pow.
0,5ha

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Srebrnik

0+000

1+500

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie w km 0+000 - 3+200, pow.
1,0ha

co 4 lata

PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Żeleźnikowski - Kane

0+000

1+820

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie do km 4+000, pow. 1,5ha

co 4 lata

PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Bukowiec

0+000

1+760

udrożnienie koryta regulacyjnego,
na długości 1500m

co 4 lata

mechanicznie

PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Bukowiec

1+760

2+500

udrożnienie przekroju ziemnego i
żłobu

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Bukowiec

2+500

3+200

wybrane drzewa w korycie do km
2+700, pow. 0,5ha

2016

mechanicznie

udrożneinei koryta regulacyjnego,
na długości 100m

2016

mechanicznie

PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Homrzyski

0+000

2+400

wycinaka przerostów w korycie
regulacyjnym i na budowlach, pow.
5ha

co 4 lata

mechanicznie

udrożneinei przekroju
regulacyjnego i niecek stopni, szt.
33

co 5 lat

mechanicznie

przemieszczenie odsypisk w
obrębie koryta szt. 3

co 3 lata

mechanicznie
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PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Homrzyski

2+400

8+150

wybrane drzewa na skarach i w
dnie do km 6+700, pow. 1,5ha

co 4 lata

mechanicznie

remont stopni, gurtów i opasek

2020

mechanicznie

PLRW2000142143279

Kamienica od
Homerki do
Kamionki

Bącza Kunina

0+000

3+600

wybrane drzewa na skarach i w
dnie do km 2+500, pow. 0,5ha

co 5 lat

mechanicznie

remont gurtów i opasek

2019

mechanicznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Kamienica

11+750

33+079

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie, lokalnie do km 31+300, pow.
7ha

co 3 lata

mechanicznie

remont opasek i gurtów - loklanie do
km 30+900, szt. 10

2016- 2018

mechanicznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Margoń

0+000

2+100

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie, 0+000 - 0+500, pow. 0.5ha

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Bez nazwy
(k.Kordeczki)

0+000

0+200

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

BN z os. Rybień

0+000

1+400

wbrane drzewa na skarpach i w
koryciedo km 0+600, pow. 0,5ha

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Czaczowski
(Barnowiec)

0+000

7+600

wbrane drzewa na skarpach i w
koryciedo km 5+800, pow. 1,0ha

co 4 lata

mechanicznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Składziszczański

0+000

6+400

wybrane drzewa na skarpach w km
0+700 - 3+000, pow. 1,5ha

co 4 lata

mechanicznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Feleczyński

0+000

8+220

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie 0+300 - 1+000, pow. 3ha

co 4 lata

mechanicznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Leśny(Kuszlitowski)

0+000

2+100

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie w km 0+000 - 0+800, pow.
1,0ha

co 4 lata

mechanicznie

przemieszczenie odsypisk w
obrębie koryta szt. 5

co 3 lata

mechanicznie

udrożneinei przekroju
regulacyjnego długości 50m

co 5 lat

mechanicznie
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Kamienica do
Homerki

pot. Łabowszczański

0+000

8+000

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie w km 0+000 - 3+300, pow.
2,0ha

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Dubrowiec

0+000

1+850

wybrane drzewa na , pow. 0,3ha

co 5 lat

mechanicznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Uhryński

0+000

7+900

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie do km 6+500, pow. 2ha

co 4 lata

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Kotowski

0+000

3+500

wybrane drzewa do km 2+900,
pow. 1,50ha

co 4 lata

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Wiśnicz

0+000

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Kryściów

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

PLRW200012214326

Poz. 4055

remont opasek i gurtów - loklanie

2020

mechanicznie

mechanicznie

remont opasek szt. 2,

2019

mechanicznie

mechanicznie

remont opasek i stopni w km 2+700 2+900

2017

mechanicznie

3+300

remont opaski w odcinku ujściowym
szt. 1

2018

mechanicznie

0+000

6+700

remont stopni szt. 7

2019

mechanicznie

Łosiański

0+000

6+850

wybrane drzewa do km 3+400,
pow. 1,4ha

co 4 lata

mechanicznie

Kamienica do
Homerki

Krzyżówka

0+000

2+750

wybrane drzewa do km 2+400, pow

co 4 lata

mechanicznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Niskówka
(Trzetrzewiński)

0+000

0+750

udroznienie przekroju
regulacyjnego trapezowego,
długości 750m

co 2 lata

mechanicznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Niskówka
(Trzetrzewiński)

0+750

3+000

udrozneinei przekroju
regulacyjnego trapezowego,
dlugości 2,25km

co 2 lata

mechanicznie

odtworzenie przekroju,
usprawnienie odpływu w km
0+000 - 0+300

2017

mechanicznie
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PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Niskówka
(Trzetrzewiński)

3+000

9+000

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Brzeżnianka

0+000

4+000

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Brzeżnianka

4+000

9+000

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Moszczenicki

0+000

6+500

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Moszczenicki

6+500

11+100

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie do km 8+200, pow. 1,0ha

co 3 lata

mechanicznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Gostwiczanka

0+000

5+000

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie , pow. 1,5ha

co 4 lata

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Suchy Potok

0+000

7+500

wybrane drzewa na skaprpach iw
dnie pow. 3,0ha

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Gostwiczanka
(Gajduszowiec)

5+000

14+000

wybrane drzewa na skaprpach i w
dnie do km 8+900, pow. 3,0ha

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Bn z m. Mostki

0+000

1+950

utrzymanie drożności przekroju
regulacyjnego w km 0+000 0+800

co 4 lata

mechanicznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Galiczanka

0+000

4+750

utrzymanie drożności przekroju
regulacyjnego w km 0+000 2+000

co 3 lata

mechanicznie

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie w km 4+500 - 6+700, pow
1,0ha

wybrane drzewa na skarpach i w
dnie do km 5+900, pow. 0,8ha

co 3 lata

co 4 lata

mechanicznie

odżwirowanie czaszy zapór szt. 2,
usunięcie zatorów , lokalnie

co 4 lata

mechanicznie

odtworzenie przekroju , remont zapór
i ubezpieczen koryta, lokalnie

2016

mechanicznie

utrzymanie drożności przekroju
regulacyjnego i odżwirowanie
czaszy zapory

co 3 lata

mechanicznie

remont opasek szt. 2, progów i zapory

2016

mechanicznie

remont opasek szt. 5 progów, gurtów,
lokalnie

2017

mechanicznie

mechanicznie

utrzymanie drożności przekroju
regulacyjnego; ziemnego, z kraty i
żłobu, na długości 6,5km

co 4 lata

mechanicznie

remont opasek i gurtów, stopni i
zapory, uzupełnienie ubytków

2019

mechanicznie

mechanicznie

udrożnienie przekroju
regulacyjnego na długości 3,0km,
lokalnie

co 4 lata

mechanicznie

remont opasek szt. 5 i gurtów, stopni
szt. 3 i zapory szt. 2, lokalnie

2016- 2019

mechanicznie

co 4 lata

mechanicznie

udrożnienie przekroju,
przemieszczenie odsypisk w
obrębie koryta, lokalnie

co 4 lata

mechanicznie

remont opasek szt. 3 i zapory

2018

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

remont opasek szt. 10, gurtów, stopni
szt. 5i zapór do km 9+200, lokalnie

2017- 2020

mechanicznie
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PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Dunajec

0+000

20+000

drzewa na pow. ok 10 arów m.
Demblin
około 45,7 ha kepy
wiklinowe w km m. Ujscie
jezuickie,Bieniaszowice, Nowopole,
Demblin, Siedliszowice, Janikowice,
Otfinów, Pasieka Otfinowska,
Nieciecza, Konary, Biskupice,
Przerosty wiklinowe na budowlach
regulacyjnych i skarpach brzegu w
obrębie budowli

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Dunajec

20+000

20+500

Przerosty wiklinowe na budowlach
regulacyjnych i skarpach brzegu w
obrębie budowli

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

21+200

Przerosty wiklinowe na budowlach
regulacyjnych i skarpach brzegu w
obrębie budowli

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

22+300

około 2,5 ha kepy wiklinowe w km ji
m. Niedomice, Przerosty wiklinowe
na budowlach regulacyjnych i
skarpach brzegu w obrębie budowli

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Dunajec

22+300

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Dunajec

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Dunajec

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Dunajec

Dunajec

Dunajec

Dunajec

Dunajec

Poz. 4055

remont opasek, tam i ostróg w m.
Płuszyce, Dęblin, Bieniaszowice,
Janikowice, Otfinów Sikorzyce w miarę
potrzeb m. Sikorzyce, Zdrochec,
.Żabno Konary

2019-2021,
2017- 2018,
2019-2020

mechanicznie,
ręcznie

remont tamy z poprzeczkami m.
Niedomice- pilny
opasek, tam i
poprzeczek w m. jak obok w miarę
potrzeb m. Ilkowice, Niedomice, Glów,
Sanoka,

do końca 2016
r. w m.
Niedomice
pozostałe
wlatach 20192020

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont tamy z poprzeczkami m.
Niedomice- pilny
opasek, tam i
poprzeczek w m. jak obok w miarę
potrzeb m. Ilkowice,Glów, Sanoka,

2019- 2020

mechanicznie,
ręcznie

27+200

około 19,5 ha kepy wiklinowe m.
Niedomice, Ilkowice, Sanoka,
Bobrowniki wielkie i Małe Przerosty
wiklinowe na budowlach
regulacyjnych i skarpach brzegu w
obrębie budowli

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek i ostróg w m.
Bobrowniki Wielkie , Siedlec w miarę
potrzeb

2019- 2020

mechanicznie,
ręcznie

27+200

28+500

Przerosty wiklinowe na budowlach
regulacyjnych i skarpach brzegu w
obrębie budowli

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ścięcie odsypiska na brzegu
lewym w m. Bobrowniki Małe na
dł 400 m

do końca
2016

mechanicznie

remont tam z poprzeczkami
opasek i ostróg w m. Bobrowniki
Małe

2017- 2018

mechanicznie,
ręcznie

29+800

33+100

Przerosty wiklinowe na budowlach
regulacyjnych i skarpach brzegu w
obrębie budowli

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ścięcie odsyp na brzegu lewym w
m. Ostrów na dł 400 m

do końca
2017 r.

mechanicznie

remont tam z poprzeczkami
opasek i ostróg w m.
Biała,Komorów,remont tam ostróg w
Gosławice m.Gosławice

2016, 20192020

mechanicznie,
ręcznie

38 + 500

około 10,0 ha kepy wiklinowe w m.
Kępa Bogumiłowicka i
Sieciechowice Przerosty wiklinowe
na budowlach regulacyjnych i
skarpach brzegu w obrębie budowli
pow. około 8 ar w m. Ostrów
około 2 ary w m. Sieciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ścięcie odsyp na brzegu prawym
w m. Kępa Bogumiłowicka na dł
400 m

do końca
2018

mechanicznie

remont tam z poprzeczkami
opasek i ostróg w m. Bogumiłowice
Zbylitowska Góra, Sieciechowice,
Mikołajowice

2016 r.
Sieciechowice,
2018-2019
Zblitowska Góra,
mikołajowice,
Bogumiłowice

mechanicznie,
ręcznie

42 + 400

około 25,0 ha kepy wiklinowe w m.
Kępa Mikołajowice, Łukanowice,
Błonie Przerosty wiklinowe na
budowlach regulacyjnych i skarpach
brzegu w obrębie budowli

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ścięcie odsypiska na brzegu
lewym wykonanie kanału ulgi w
m. Łukanowice na dł 400 m

do końca
2016

mechanicznie

rwmont ostróg - Zgłobice, Łukanowice
i opaski Błonie

2017- 2018

mechanicznie,
ręcznie

50+100

Przerosty wiklinowe na budowlach
regulacyjnych i skarpach brzegu w
obrębie budowli Wielka Wieś
około 3,0 ha, na pow około 5 arów
wycinka drzew w m.Wielka Wieś ,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Remont tam równoległych m.
Szczepanowice, Dabrówka
szczepanowska, Wielka Wieś,
janowice-Gierowa

2019- 2020

mechanicznie,
ręcznie

20+600

21+200

33+200

38+500

42+400

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ścięcie odsyp. na brzegu lewym w
m. Biskupice Radłow na dł 400m

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ścięcie odsyp na brzegu prawym
w m. Biskupice Radłow ,
Niedomice na dł 400 m

do końca
2017 r.

do końca
2017 r.

mechanicznie

mechanicznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Dunajec

– 4008 –

50+100

Poz. 4055

remont tamy równ w m. Olszyny i
Janowice remont ostróg w m. Roztoka,
Wróblowice

2016 r tama w
m. Olszyny ,
2016 rostrogi w
m.Roztoka ,
2018 ostrogi w
m.Wróblowice

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

54+000

Przerosty wiklinowe na budowlach
regulacyjnych i skarpach brzegu w
obrębie budowli, Janowice, Roztoka
około 12,5 ha

59+800

Przerosty wiklinowe na budowlach
regulacyjnych i skarpach brzegu w
obrębie budowli, wycinak kęp
wiklinowych w m. Melsztyn,
WesołówJanowice, Roztoka około
18,5 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ścięcie odsyp na brzegu prawym
w m. Wesołów na dł 800m

do końca
2016

mechanicznie

remont opasek i ostróg m. Lusławice,
zawadaLanckorońska, remont opasek
i ostróg m. Wesłow, Melsztyn

2019 r.
2016 r - remont
ostróg w m.
Wesołów, 2020
remont opasek i
ostróg w m.
Melsztyn
wesołów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ścięcie odsyp na brzegu prawym
w m. Piaski Drużkówna dł 800m

do końca
2020

mechanicznie

remont ostróg m. Filipowice,

2017

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ścięcie odsyp na brzegu prawym
w m. Janowice na dł 400 m i

do końca
2019

mechanicznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Dunajec

59+800

69+200

Wycinka drzew na pow. około 1 ar
w m. Filipowice Wycinka kep
wiklinowych w m. Charzewice,
Filipowice, Piaski
DrużkówJurków,Czchów na pow.
28,0 ha

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Dunajec

126+650

141+000

km 140, 137+800 – 138+200,
133+000, 131+000, 129+000,
126+000 SUMA 30 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 140+000, km 128+000
6000m3

2017

mechanicznie

remont opasek szt 2,

2019

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Bez Nazwy z
Zarzecza 1

0+000

3+351

km 0+000 - 1+500 lokalnie
10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+200 - 0+700
1000m3

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont grobli

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

dopływ b/n w m.
Zabrzeż/Dunajec

0+000

0+288

km 0 +000 - 0+288
30 ar

2016
jednorazowo,
następnie
koszenie

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 0+288
600 m3

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Stara Młynówka

0+000

0+877

km 0+200 - 0+877
10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+250 - 0+877
400m3

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Bez Nazwy z
Zarzecza 2

0+000

2+156

km 0+000 - 1+500 (lokalnie)
15 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+200 - 1+000
400m3

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Borki

0+000

3+348

km 0+500 - 2+000 (lokalnie)
10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+200 - 0+500
600m3

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont żłobu

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Lichnia

0+000

4+417

km 1+200 -3+000 (lokalnie)
40 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 1+000
1000 m3

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dunajec

54+000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

dopływ bez nazwy z
os. Wolaki/Lichnia

0+000

1+799

km 0+000 - 1+300 (lokalnie)
20 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

100m3

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Śliwowiec

0+000

2+429

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 1+300
900m3

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Leszcz

0+000

5+271

km 0+000 - 3+000 lokalnie
10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+200 - 1+300
1000m3

co 3 lata

mechanicznie

remont żłobu, remont zapór

2016

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Biały

0+000

0+912

km 0+000 - 0+750, lokalnie
5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

100 m3

mechanicznie,
ręcznie

remont żłobu

2017

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

dopływ b/n w
Maszkowicach/Duna
jec

0+000

1+410

km 0+000 - 1+410 30 ar

2016
jednorazowo,
następnie
koszenie

mechanicznie,
ręcznie

400m3

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Łęg (Szczereżanka)

0+000

5+075

km 0+000 - 2+500 (lokalnie)
10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

200 m3

co 4 lata

mechanicznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Brzyna

0+000

6+511

km 0+000 - 4+000 (lokalnie)
30 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

400 m3

opaski szt. 12

2019

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521419937

Dunajec od
Grajcarka do
Obidzkiego
Potoku

Bez nazwy z os.
Paryja/Brzyna

0+000

1+983

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Dunajec

120+930

126+650

km 121+000, km 126+000
10 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Bez Nazwy z os.
Biedówka w
Jazowsku/Dunajec

0+000

2+026

km 0+000 - 0+200, km 0+500 1+500(lokalnie)
5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+100 - 1+000
600m3

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Bez Nazwy z os.
Zawodzie/Dunajec

0+000

2+364

km 0+000 - 1+500 (lokalnie)
10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Kadecki z Opalanej

0+000

3+584

km 0+000 - 1+500 (lokalnie)
15 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Bez nazwy z os.
Kaczorów

0+000

2+261

0+000 - 1+700 (lokalnie)
10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Kadecki

0+000

5+506

km 0+000 - 1+500 (lokalnie)
30 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Kamienica

0+000

22+740

lokalnie 40 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Bez nazwy z góry
Magorzyca/Kamienic
a

0+000

1+622

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Bez nazwy z góry
Krzysztonów/Kamien
ica

0+000

2+084

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Mogielica/Kamienica

0+000

2+937

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Bez nazwy z os.
Kurnyty

0+000

1+779

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Głębieniec

0+000

5+944

lokalnie 10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

Poz. 4055

km 0+000 - 0+300
100m3

3+500, 5+000, 10+000, 11+500
4000m3

mechanicznie,
ręcznie

2017

mechanicznie

opaski szt. 5

2020

mechanicznie,
ręcznie

remont grobli

2020

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 9

2020

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW20001221419899

Kamienica

Bez nazwy z os.
Polany/Głębieniec

0+000

1+914

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Szczawa

0+000

5+011

lokalnie 10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Zasadne

0+000

6+137

lokalnie 10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Bez Nazwy z Lasu
Jelonek/Zasadne

0+000

1+889

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Bez nazwy z Lasu
Studzienki/Zasadne

0+000

1+368

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Rusnaki

0+000

2+406

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 1+500
1500m3

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Sejudy/Rusnaki

0+000

1+258

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 0+500
500m3

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Cepieliki/Rusnaki

0+000

2+279

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 0+500
500m3

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Wojtasy/Rusnaki

0+000

1+980

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+000 - 0+500
500m3

PLRW20001221419899

Kamienica

Zbludza

0+000

8+754

lokalnie 30 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 1+000
200m3

0+000 - 1+000 lokalnie
100m3

2016

2016

remont opasek

2021

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek

2021

mechanicznie,
ręcznie

remont żłobu

2019

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont łańcucha Galla

2019

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 13, muru
oporowego,

2019

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW20001221419899

Kamienica

Bez nazwy z os.
Wigóry/Zbludza/

0+000

3+147

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Steców

0+000

1+930

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Sopaty

0+000

3+500

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Sorkowy (Cisowy)

0+000

4+236

lokalnie 10 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419899

Kamienica

Gronik
(Górkowy)/Sorkow
(Cisowy)/

0+000

3+040

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419929

Czarna Woda

Czarna Woda

0+000

9+641

lokalnie 50 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419929

Czarna Woda

potok b/n z os. Wola
Kosnowa

0+000

2+834

lokalnie 10 ar

co 5 lat

PLRW20001221419929

Czarna Woda

Bez nazwy z os. Wola
Piskulina

0+000

1+761

lokalnie 10 ar

PLRW20001221419929

Czarna Woda

Gaboń

0+000

1+416

PLRW20001221419929

Czarna Woda

Zakiczański

0+000

7+909

Poz. 4055

remont żłobu

2018

mechanicznie,
ręcznie

remont opasekszt. 12

2018

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 2, remont żłobu z
kraty

2018

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 2, r

2021

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont opaski

2018

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 40 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 5, remont żłobów
szt 3, remont zapór szt 2

2019

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 1+000, 1+000 - 6+000
lokalnie
1500 m3

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221419929

Czarna Woda

Bez nazwy z os.
Kicznia/Zakiczański

0+000

2+576

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214199389

Potok Obidzki

Obidza (Obidzki)

0+000

6+511

lokalnie 15 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214199389

Potok Obidzki

Bez nazwy z os.
Wyrostki/Obidza

0+000

2+565

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214199389

Potok Obidzki

Majdan

0+000

5+982

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214199389

Potok Obidzki

Bez nazwy z os.
Nowa Wieś/Majdan

0+000

3+647

lokalnie 15 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214199389

Potok Obidzki

Bukowy

0+000

3+271

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214199394

Jaworzynka

Jaworzynka

0+000

11+661

lokalnie 20 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214199394

Jaworzynka

Szkarpa/Jaworzynka

0+000

1+875

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214199394

Jaworzynka

Bez nazwy z os.
Zapasiecze/Jaworzyn
ka

0+000

2+259

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Jastrząbka
(Jastrzebik,
Jastrzębie)

0+000

18+902

lokalnie 30 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

Poz. 4055

km 0+000 - 1+000, 1+000 - 5+000
lokalnie
1400m3

2018

mechanicznie

remont opasek szt. 10, gurtów szt. 3

2020

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 1+500
2500m3

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont opasek szt. 2, remont żłobu

2018

mechanicznie,
ręcznie

0+000-0+200, 2+500, 3+600
3000m3

2019

mechanicznie

remont opasek szt. 24, remont gurtów
szt. 6

2018

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221419949

Jastrząbka

Bez nazwy z os.
Zakicznie

0+000

3+766

lokalnie 15 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Wolica (Czarny
Potok)

0+000

5+530

lokalnie 30 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Bez nazwy z os.
Jadamwola/Jastrzębi
k

0+000

2+311

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Bez nazwy z os.
Moczydła/Jastrzębik

0+000

1+636

lokalnie 5 ar

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214729

Łososina od
Potoku
Stańkowskiego
do ujścia

Łososina

0+000

56+100

pasem szer do10 mb b. p,l pow 85
ha,

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

Poz. 4055

remont opasek szt. 3

2018

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000 - 1+500
600m3

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie zatorów lodowych km
0+000-1+200, usuwanie rumoszu
i namułów

od maja
2016 i
corocznie
po
wysokich
stanach
wody

mechanicznie

opaski brzegowe 36, poprzeczki 14,
tamy równoległe 3.

od kwiecień
2017 r.

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

opaski brzegowe 10, poprzeczki 2

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147289

Białka

Białka

0+000

13+700

pasem szer do 5 mb brzeg p il pow
ok. 6,5 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

od maja
2016 i
corocznie
po
wysokich
stanach
wody

PLRW2000122147289

Białka

Dobrocieszka

0+000

4+000

pasem szer do 3 mb brzeg p il pow
ok. 2,0 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 8 szt

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214729

Łososina od
Potoku
Stańkowskiego
do ujścia

Stroń

0+000

2+500

wysokie brzegi szer pasa do 5 m
pow. 2,5 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

stopnie4, zapora 1, opaski brzegowe 4
szt

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214729

Łososina od
Potoku
Stańkowskiego
do ujścia

Łyczanka

0+000

1+400

pasem szer do 2,0 mb brzeg p il
pow ok. 2,0 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

opaski brzegowe 2 szt

2018

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147274

Potok
Stańkowski

Stańkowski

0+000

6+000

pasem szer do 3 mb brzeg p il pow
ok. 2,0 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

opaski brzegowe 6, zapory prum 4,
korekcja progowa 110 mb

od 2016 r

wg wymogów
technologicznych

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie
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PLRW2000122147274

Potok
Stańkowski

pot.Z Woli
Stańkowskiej

0+000

1+800

pasem szer do 2,0 mb brzeg p il
pow ok. 0,7 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Sechna

0+000

3+900

pasem szer do 2,0 mb brzeg p il
pow ok. 1,4 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Przylasek

0+000

1+500

pasem szer do 2,0 mb brzeg p il
pow ok. 0,5 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

z Kobyłczyny

0+000

1+000

0,2 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Żmiąca

0+000

5+100

2,0 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Krosna

0+000

4+100

1,6 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Boniory

0+000

1+500

0,2 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Kamionka Mała

0+000

4+100

1,5 ha

co 5 lat

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Nagórski

0+000

1+900

0,25 ha

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Jaworzna

0+000

4+600

2,0 ha

opaski brzegowe 6

od 2017 r

wg wymogów
technologicznych

mechanicznie

opaski 5, stopnie 2

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie

opaski 3, stopnie 4, żłób bet 180 mb.

od 2017 r

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 4, stopnie 2, żłób bet
120 mb.

od 2017 r

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski 6, stopnie 4

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Lipniczka (Rozdziele)

0+000

4+100

1,5 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

pot.Rozdziele Dolne

0+000

1+000

0,1 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

pot.Rozdziele Górne

0+000

1+000

0,1 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

pot.Rozpicki

0+000

3+500

1,0 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 3

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

pot. Załpa

0+000

2+200

0,3 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 4

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

b/n Buczkowski

0+000

2+000

0,25 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Wątrobówka

0+000

2+000

0,25 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Pasierbiecki

0+000

4+600

lokalna wycinka pojedynczych
drzew i zakrzaczeń

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Makowica

0+000

2+000

0,3 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147249

Sowlinka

Starowiejski
(Sowlina)

0+000

14+100

6,0 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

opaski brzegowe 2

2020

mechanicznie,
ręcznie

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

opaski brzegowe 4

opaski brzegowe 2

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 18, stopnie 11,
zapora prum 3.
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PLRW2000122147249

Sowlinka

Skrudlak

0+000

3+800

1,2 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 3

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147249

Sowlinka

Sucha Sowlina

0+000

2+500

0,6 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 4, żłób bet 420 mb,
zapora prum 1

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147249

Sowlinka

Mordarka

0+000

7+000

1,5 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 9, żłób bet 600 mb,
zapora prum 1 stopn.4.

od 2019 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147249

Sowlinka

z Sarczyna

0+000

2+000

0,2 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147249

Sowlinka

Liśnik

0+000

2+500

0,25 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe

PLRW2000122147249

Sowlinka

Jabłoniecki

0+000

4+200

1,2 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 6, żłób bet 600 mb,
zapora prum 1.

od 2017 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147249

Sowlinka

Tokarzówka
(Przylaski)

0+000

2+300

0,3 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 5

od 2017 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147249

Sowlinka

Za torem

0+000

2+100

0,1 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147249

Sowlinka

Zakopianka
(Pożarski)

0+000

2+200

0,4 ha

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

z Walowej Góry

0+000

1+500

0,15

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 2

opaski brzegowe 2
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PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Koszary

0+000

1+300

0,1

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

pot. Od Paproci

0+000

1+900

0,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Bałażówka

0+000

2+000

0,25

co 5 lat

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

z Kisielówki

0+000

2+500

0,4

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Bednarka

0+000

4+500

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

pot. Z Góry Kostrza

0+000

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Słopniczanka

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

PLRW2000122147229

PLRW2000122147229

Poz. 4055

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 2

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 3

1,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 3

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

2+000

0,15

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+000

12+700

7,5

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 7, stopnie rampy 6

od 2017 r

mechanicznie,
ręcznie

Podwisiołki

0+000

2+000

0,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

Łososina do
Słopniczanki

Czarna Rola

0+000

1+000

0,1

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

Łososina do
Słopniczanki

pot. Brodówka

0+000

1+700

0,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie
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PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Czarna Rzeka

0+000

7+200

4,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 2

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

spod Łopienia

0+000

2+500

0,15

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Głębiec

0+000

2+000

0,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Mogielica

0+000

3+100

0,5

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 3, stopnie 5

od 2017 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Rolówka

0+000

1+500

0,1

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

/ Kwasikówka
(Kwaśniówka)

0+000

1+500

0,25

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 2

2019

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

spod Wilkowiska

0+000

3+400

1,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 2

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

z oś. Zagórze

0+000

2+500

0,8

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

/ Rybny

0+000

4+000

0,8

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Suchy

0+000

3+300

0,6

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 2

2019

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

od Zawadki

0+000

3+500

0,6

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Chochołowski

0+000

3+000

0,4

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Zimny Potok

0+000

3+000

0,4

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Porąbka

0+000

3+000

1,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

z Łagodówka

0+000

2+000

0,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Gruszowiec

0+000

3+800

0,6

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Madziarówka

0+000

2+000

0,1

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Chyszówki

0+000

3+500

1

co 5 lat

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Ćwilin

0+000

3+200

0,4

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

spod Łostówki

0+000

2+500

0,15

Poz. 4055

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 4

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 3

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 3, stopnie 2.

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

żłób 110 mb,

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Krzysztonów

0+000

2+000

0,25

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

od Mogielicy

0+000

2+000

0,15

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147229

Łososina do
Słopniczanki

Tromniska

0+000

1+500

0,1

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

Smolnik

0+000

16+600

9,6

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

z Marcinkowic

0+000

1+500

0,1

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

Bierzwiecki (Gródek
lub Zagórzanka)

0+000

3+600

0,35

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

Chełmski

0+000

1+700

0,1

co 5 lat

PLRW200012214369

Smolnik

Chomranicki

0+000

2+000

0,15

PLRW200012214369

Smolnik

Kłodnianka

0+000

4+600

PLRW200012214369

Smolnik

b/n z Półrolek

0+000

2+900

usuwanie rumoszu i namułów

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 2

od 2018 r

mechanicznie,
ręcznie

opaski brzegowe 2

2020

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 18, stopnie 7, progi
26, zapory p rum 4.

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

stopnie 2, opaski 4, zapora p. rum 1

od 2019 r

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

zapora p rum 1

od 2019 r

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

zapora p rum 1

od 2020 r

mechanicznie,
ręcznie

1,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

zapora p rum 1, opaski 6

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

0,5

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

zapora p.rum 1.

od 2019 r

mechanicznie,
ręcznie
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Poz. 4055

PLRW200012214369

Smolnik

b/n z Nowej Wsi
(Krasne Potockie)

0+000

3+000

0,6

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

PLRW200012214369

Smolnik

Bukowianka
(Bukowiec)

0+000

5+500

1,5

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

zapora p rum 2.

od 2019 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

Rolny

0+000

2+500

0,15

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

zapora p. rum 1.

od 2020 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

pot. Wygoniska

0+000

2+500

0,15

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

zapora. P.rum 1.

od 2020 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

pot. Podlesiński

0+000

2+000

0,15

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

zapora p. rum 1.

od 2021 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

pot. Zadzielanka

0+000

3+500

0,3

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

zapora p 1. rum. Opaski 2

od 2022 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

pot.bez nazwy z
Kaniny

0+000

1+500

0,1

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

Bednarka

0+000

2+000

0,1

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214369

Smolnik

pot.bez nazwy z
Oś.Góry Niżne

0+000

1+100

0,1

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419969

Słomka

Słomka

0+000

24+800

16,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 14, stopnie 9, zapora
p, rum 1.

od 2017 r

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221419969

Słomka

Łukowica

0+000

10+400

4

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419969

Słomka

b/n z oś. Rola-Kącina

0+000

2+700

0,15

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419969

Słomka

Mokra Wieś

0+000

1+500

0,15

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419969

Słomka

b/n z oś. Podlipowy

0+000

2+500

0,25

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419969

Słomka

b/n z oś. Szarówka

0+000

3+000

0,2

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419969

Słomka

b/n z oś. Berdychów

0+000

3+000

0,5

co 5 lat

PLRW20001221419969

Słomka

Lasówka

0+000

3+600

0,4

co 5 lat

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Dunajec

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Biała

Poz. 4055

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 6, stopnie 8, zapora
p, rum 1.

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

opaski brzegowe 2, stopnie 1

2017

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

zapora p. rum 1.

od 2016 r

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie rumoszu i namułów

corocznie

mechanicznie

prawy wał Dunajca w
km 0+000 - 34+667 i
0+000 - 13+310 (47,977
km) wraz z
infrastrukturą: 34 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Dunajca w
km 0+000 - 48+570 i
0+000 - 2+830 (51,40
km) wraz z
infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych
prawy wał Białej w km
0+000 - 6+700 i 0+000
- 0+810 (6,113 km)
wraz z infrastrukturą:
13 szt. przepustów
wałowych
Lewy wał Białej w km
0+000 - 6+060 i 0+000 0+900 (6,96 km) wraz z
infrastrukturą: 9 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Łososina

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Obwałowanie
p.powodziowe rzeki
Biała Tanowska w m.
Wojnarowa lewe
wraz z infrastrukturą
techniczną.

66+100

66+960

sąsiadujące z obwałowaniem
zadrzewienia i zakrzaczenia w
miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Obwałowanie
p.powodziowe rzeki
Biała Tanowska w m.
Stróże Biała Niżna
lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

67+766

69+200

sąsiadujące z obwałowaniem
zadrzewienia i zakrzaczenia w
miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015214239

Poprad od
Smereczka do
Łomniczanki

Obwałowanie
p.powodziowe rzeki
Poprad w
m.Muszyna lewe i
prawe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

55+285
55+260

57+460
56+200

sąsiadujące z obwałowaniem
zakrzaczenia głównie od strony
odwodnej w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015214299

Poprad od
Łomniczanki do
ujścia

Obwałowanie
p.powodziowe rzeki
Poprad w m.Barcice
lewe wraz z
infrastrukturą
techniczną.

7+700

8+580

sąsiadujące z obwałowaniem
zakrzaczenia głównie od strony
odwodnej w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

Bobrecki

0+000

1+640

PLRW2000142147273

PLRW2000142148579

PLRW2000142148579

31+800

32+220

sąsiadujące z obwałowaniem
zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe w km wału 0+000-0+600
w miejscach tego wymagających

corocznie

Poz. 4055

remont i konserwacja
obwałaowania wraz z
infrasrtukturą w km
wału 0+000-0+600

mechanicznie,
ręcznie

remont i konserwacja
obwałaowania wraz z
infrasrtukturą -3 szt.
śluz wałowych wraz z
rowkami
odwadniającymi,
rampy, przejazdy
walowe,itp.
remont i konserwacja
obwałaowania ( bulwar
betonowy z okładziną
strona odwodna, wał
ziemny strona
odpowietrzna) wraz z
infrasrtukturą- drenaż
odwadniający, rampy,
przejazdy wałowe,
remont i konserwacja
obwałaowania ( b
bulwar betonowy z
okładzina kaminną i
wał ziemny 7 szt. śluz
wałowych wraz z
rowkami
odwadniającymi,
drenaż odwadniający
rampy, przejazdy
walowe, bramy
powodziowe itp.
remont i konserwacja
obwałaowania ( b
bulwar betonowy z
okładzina kaminną i
wał ziemny , drenaż
odwadniający rampy,
przejazdy walowe,
bramy powodziowe
umocnienia stopy wału
itp.

lokalnie w km 0+000-1+640

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-1+640

corocznie

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

2016- 2020

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002621335229

Macocha

Macocha (Macocha
Poręba)

0+600

10+200

lokalne zakrzaczenia w km 0+60010+200 ok. 0,5ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+600-10+200

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+600-10+200

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

Balony

0+000

4+000

lokalne zakrzaczenia w km 2+800 4+000 ok. 0,15 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2+800-4+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 2+800-4+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał potoku
Macocha Poręba w gm
Oświęcim, w km
0+560-3+025 - długość
2465 m
Lewy wał potoku
Macocha Poręba w gm
Oświęcim, w km
0+660-2+635 - długość
1975 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych
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PLRW200026213369

Bachorz

Bachorz

0+000

13+200

lokalne zakrzaczenia w km 0+0005+155 ok. 0,25 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-5+155

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-5+155

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026213369

Bachorz

Przypoka

13+200

14+800

lokalne zakrzaczenia w km 13+20014+800 ok. 0,1 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 13+200-14+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 13+200-14+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921339

Wisła od
Przemszy bez
Przemszy do
Skawy

Włosianka

0+000

5+020

lokalne zakrzaczenia w km 0+0004+740 ok. 0,15 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cały odcinek 0+000-4+740

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-4+740

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026213369

Bachorz

Szatanek

0+000

2+500

lokalne zakrzaczenia w km 0+0002+500 ok. 0,03 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-2+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-2+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213349

Chechło od
Ropy bez Ropy
do ujścia

Chechło

0+000

16+400

lokalne zakrzaczenia w km 0+00016+400 ok. 0,3 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-16+400

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-16+400

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062133469

Chechło do
Ropy

Chechło

16+400

22+800

lokalne zakrzaczenia w km 16+40022+800 ok. 0,5 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 16+400-22+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 16+400-22+800

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213329

Potok
Gromiecki

Gromiecki

0+000

3+200

lokalnie 0+000-3+200

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-3+200

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213329

Potok
Gromiecki

Kopalniówka (Kanał
Janina)

0+000

4+400

lokalnie 0+000-4+400

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-4+400

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213389

Płazanka

Płazanka

0+000

10+875

lokalne zakrzaczenia w km 0+0004+400 ok. 0,2 ha

lokalne zakrzaczenia w km 0+00010+875 ok. 0,3 ha

co 3 lata

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-10+875

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-10+875

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku
Bachorz w gm
Przeciszów, w km
0+000-3+294 - długość
3294 m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych
Prawy wał potoku
Bachorz w gm
Przeciszów, w km
0+000-3+216 - długość
3216 m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 3
szt. śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku
Chechło w gm. Babice
w km 0+000 - 0+700,
długość 700 m wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt.
śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku
Płazanka w gm Babice,
w km 0+000-1+660 długość 1660m
Prawy wał potoku
Płazanka w gm Babice,
w km 0+000-1+660 długość 1660 m

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20006213389

Płazanka

Zimna Woda

0+000

5+100

lokalne zakrzaczenia w km 0+6001+800 ok. 0,01 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cały odcinek 0+600-1+800

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+600-1+800

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062133469

Chechło do
Ropy

Młoszówka

0+000

5+100

lokalne zakrzaczenia w km 0+0005+100 ok. 0,2 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-5+100

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-5+100

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162135129

Zmornica ze
starorzeczem
Wisły

Zmornica
(Jankowicki)

0+000

5+300

lokalne zakrzaczenia w km 0+0003+850 ok. 0,15 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-3+850

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-3+850

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Rudka (Rutka)

0+000

6+160

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Dulówka

7+125

8+725

PLRW20006213349

Chechło od
Ropy bez Ropy
do ujścia

Luszówka

0+000

5+000

lokalne zakrzaczenia w km 4+1006+160 ok. 0,1 ha

lokalne zakrzaczenia w km 0+0005+000 ok. 0,15 ha

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 4+100-6+160

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 4+100-6+160

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 7+125-8+725

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 7+125-8+725

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-5+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-5+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213529

Regulka

Regulka

0+000

12+740

lokalne zakrzaczenia w km 0+00010+500 ok. 0,25 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-10+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-10+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213529

Regulka

Brodła

0+000

7+350

lokalne zakrzaczenia w km 0+0007+350 ok. 0,5 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-7+350

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-7+350

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Ratowa

0+000

2+220

lokalne zakrzaczenia w km 0+0002+220 ok. 0,1 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

loaklnie 0+000-2+220

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-2+220

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku Rutka
w gm Babice, w km
0+000-0+610 - długość
610 m Prawy wał
potoku Rutka w gm
Babice, w km 0+0000+610 - długość 610 m

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku
Regulka w gm.
Alwernia w km 0+000
0+220, długość 220 m
wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt.
śluzy wałowej
Prawy wał potoku
Regulka w gm.
Alwernia w km 0+000
0+220, długość 220 m
wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj.1 szt.
śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20007213549

Rudno

Rudno

7+232

15+910

lokalne zakrzaczenia w km 7+23215+910 ok. 0,5 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 7+232-15+910

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 7+232-15+910

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162135129

Zmornica ze
starorzeczem
Wisły

Olszyński

0+000

2+922

lokalne zakrzaczenia w km 0+0002+922 ok. 0,1 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-2+922

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-2+922

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Żabieniec

0+000

5+647

lokalnie 0+000-1+700

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-1+700

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213529

Regulka

Siemotka

0+000

1+380

lokalne zakrzaczenia w km 0+0001+380 ok. 0,2 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-1+380

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-1+380

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Karniowski

0+000

4+300

lokalne zakrzaczenia w km 0+0004+300 ok. 0,15 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-4+300

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-4+300

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026213369

Bachorz

Przypoka

14+800

17+700

lokalne zakrzaczenia w km14+50017+700 ok. 0,20 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Leśniówka

0+000

4+055

lokalne zakrzaczenia w km 0+0004+055, ok. 0,2 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-4+055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-4+055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062132989

Macocha

Osiecki

0+000

8+975

lokalne zakrzaczenia w km 0+0004+600 ok. 0,2 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-4+600

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-4+600

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062132989

Macocha

Grodziecki

0+000

5+660

lokalne zakrzaczenia w km 0+0000+200 ok. 0,05 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cały odcinek 0+000-0+200

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-0+200

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026213492

Łowiczanka

Łowiczanka

0+000

7+600

lokalne zakrzaczenia w km 0+0007+600 ok. 0,2 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-7+600

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+000-7+600

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku
Osiecki w gm Osiek, w
km 0+000-0+788 długość 788 m

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200015213499

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

Czarczówka

0+200

2+571

lokalne zakrzaczenia w km 0+2002+571 ok. 0,2 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+200-2+570

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+200-2+570

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Kanał Ulgi Nowa
Wieś

0+000

3+200

lokalne zakrzaczenia w km 0+0003+200 ok. 0,01 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-3+200

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-3+200

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Kanał Ulgi Bielany

0+000

2+050

lokalne zakrzaczenia w km 0+0002+050 ok. 0,01 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-2+050

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-2+050

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062132989

Macocha

Macocha (Macocha
Łęki)

0+000

11+100

lokalne zakrzaczenia w km 0+00011+100 ok. 0,3 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-11+100

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-11+100

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał Kanału Ulgi
Nowa Wieś w gm. Kęty,
km 0+000-0+739 długość 739 m

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku
Macocha Łęki w gm
Kety, w km 0+0002+471 - długość
2471m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 4
szt. śluz wałowych
Prawy wał potoku
Macocha Łęki w gm
Kęty, w km 2+4846+071 - długość 3590
m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 5
szt. śluz wałowych
Lewy wał potoku
Macocha Łęki w gm
Kety, w km 2+4815+853 - długość 3372
m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych
Prawy wał potoku
Macocha Łęki w gm
Kety, w km 0+6162+481 - długość 1865
m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 3
szt. śluz wałowych
Lewy wał potoku
Macocha Łęki w gm
Kety, w km 0+0001+800 - długość 1800
m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych
Prawy wał potoku
Macocha Łęki w gm
Kety, w km 0+0001+413 - długość 1413
m, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi tj. 2
szt. śluz wałowych
Prawy wał potoku
Macocha Łęki w gm
Osiek, w km 0+0000+616 - długość 616 m
Prawy wał potoku
Macocha Łęki w gm
Osiek, w km 1+8003+346 - długość 1546
m
Lewy wał potoku
Macocha Łęki w gm
Osiek, w km 1+4133+013 - długość 1600
m

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200062132989

Macocha

Bulówka

0+000

8+770

lokalne zakrzaczenia w km 0+0008+770 ok. 0,4 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-8+770

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-8+770

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062132989

Macocha

Szybówka

0+000

3+300

lokalne zakrzaczenia w km 0+0002+500 ok. 0,2 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-2+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-2+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062132989

Macocha

Malecki

0+000

12+270

PLRW200026213369

Bachorz

Przypoka

14+800

17+700

lokalne zakrzaczenia w km 0+0005+500 ok. 0,25 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie 0+000-5+500

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262135189

Bachówka
(Potok
Spytkowicki)

Bachówka
(Spytkowicki)

0+000

6+300

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Spytkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Spytkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Wilgoszcz

0+000

3+000

lokalne zakrzaczenia na długości
1100m, gm. Spytkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1100m, gm. Spytkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Półwiejski

0+000

5+150

lokalne zakrzaczenia na długości
3000m, gm. Spytkowice, Brzeżnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 3000m, gm. Brzeźnica,
Spytkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie w km 0+000-5+500

na odcinku 700m, msc Łączany

co 2 lata

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał potoku
Bulówka w gm. Kęty,
km wału 0+000-1+040 długość 1040 m Lewy
wał potoku Bulówka w
gm. Kęty, km 0+0002+159 - długość 2159
m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
śluz wałowych. Prawy
wał cofkowy potoku
Bulówka w gm. Kęty,
km 0+000-0+170 długość 107m. Lewy
wał cofkowy Bulówka
w gm. Kęty, km 0+0000+342, długość 342 m.

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał potoku
Malecki w gm. Kęty, km
0+000-1+005 - długość
1005 m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 1
szt. śluz wałowych
Lewy wał potoku
Malecki w gm. Kety, km
0+000-2+007 - długość
2007 m, wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi tj. 3
szt. śluz wałowych
Prawy wał potoku
Malecki w gm. Kęty, km
1+800-2+170 - długość
370 m

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał potoku
Spytkowickiego w gm.
Spytkowice, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3szt.
śluz wałowych oraz
Lewy wał potoku
Spytkowickiego w gm.
Spytkowice, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2szt.
śluz wałowych

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku
Półwiejskiego w gm.
Brzeźnica, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1szt.
śluzy wałowej oraz
Prawy wał potoku
Półwiejskiego w gm.

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie
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Brzeźnica, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2szt.
śluz wałowych

PLRW20001621353899

Brodawka

Brodawka
(Brzeźnicki)

0+000

13+600

lokalne zakrzaczenia na długości
6000m, gm. Brzeźnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 6000m, gm. Brzeźnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Sosnowicki

0+000

5+000

lokalne zakrzaczenia na długości
1700m, gm. Brzeźnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1700m, gm. Brzeźnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Sosnówka

3+400

7+410

lokalne zakrzaczenia na długości
500m, gm. Brzeźnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 500m, gm. Brzeźnica

corocznie

PLRW20001621353899

Brodawka

Kossowski

0+000

4+500

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 800m, gm. Brzeźnica

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Kasztelan

0+000

1+200

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Kopytówka

2+250

7+650

PLRW20001621353899

Brodawka

Tłuczański I

0+000

5+250

PLRW20001621353899

Brodawka

Kamienicki

0+000

2+800

lokalne zakrzaczenia na długości
800m, Brzeźnica

lokalne zakrzaczenia na długości
1500m, Brzeźnica

corocznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 5100m, msc Brzeźnica,
Nowe Dwory

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 500m, msc. Sosnowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 800m, msc. Nowe Dwory

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Spytkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1200m, msc Spytkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 800m, gm. Brzeźnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1000m, gm. Brzeźnica

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1500m, gm. Brzeźnica

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku
Brzeźnickiego w gm.
Brzeźnica, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4szt.
śluz wałowych oraz
Prawy wał potoku
Brzeźnickiego w gm.
Brzeźnica, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1szt.
Śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001621353899

Brodawka

Tłuczański II

0+000

2+400

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 600m, gm. Brzeźnica

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001621353899

Brodawka

Marcyporębski

0+000

3+300

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 600m, gm. Brzeźnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Sosnowicki I

0+000

1+900

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 500m, gm. Brzeźnica

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262135189

Bachówka
(Potok
Spytkowicki)

Brzezina

0+000

2+000

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1300m, gm. Spytkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262135189

Bachówka
(Potok
Spytkowicki)

Spy1

0+000

1+300

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Spytkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Spytkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262135189

Bachówka
(Potok
Spytkowicki)

Spy2

0+000

1+700

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Spytkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Spytkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Przytkowicki II

0+000

3+750

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 31500m, gm. Kalwaria
Zebrzydowska

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Przytkowicki I

0+000

5+000

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1000m, gm. Kalwaria
Zebrzydowska

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Żarek

0+000

3+150

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 2200m, gm. Kalwaria
Zebrzydowsk

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Bugajka

0+000

2+100

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 500m, gm. Kalwaria
Zebrzydowsk

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalne zakrzaczenia na długości
2200m, gm. Kalwaria Zebrzydowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 700m, msc. Kalwaria
Zebrzydowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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Poz. 4055

PLRW20001221356899

Cedron

Stronie

0+000

4+650

lokalne zakrzaczenia na długości
2300m, gm. Stryszów, Lanckorona

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 2300m, gm. Stryszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Cedron

6+272

29+072

lokalne zakrzaczenia na długości
8500m, Kalwaria Zebrzydowska,
Lanckorona

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 8500m, gm. Kalwaria
Zebrzydowska, Lanckorona

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Solczanka

0+000

5+420

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 500m, gm. Lanckorona

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Czerwony

0+000

3+570

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 700m, gm. Kalwaria
Zebrzydowsk

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Bugajka I

0+000

1+000

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Kalwaria Zebrzydowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Paleczka

0+000

1+100

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 700m, gm. Lanckorona

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Ostrowiec

0+000

2+600

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1200m, gm. Lanckorona

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356899

Cedron

Rzeczka

0+000

2+300

lokalne zakrzaczenia na długości
600m, gm. Stryszów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 600m, gm. Stryszów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Rzyczanka

0+000

4+700

lokalne zakrzaczenia na długości
3700m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 3700m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Ryta

0+000

3+300

lokalne zakrzaczenia na długości
1340m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1340m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach (L1=1050, L2=760,
L3=1592, L4=687, L5=930), msc.
Zebrzydowice, Brody, Lanckorona

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku1300m w msc. Rzyki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Wieprzówka do
Targaniczanki

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki
bez
Targaniczanki
do ujścia

Wieprzówka

0+000

18+875

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Zator, Wieprz, Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Zator, Wieprz, Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Bolęcinianka

0+000

5+100

zakrzaczenia na długości 4040m
cieku, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na długości 4040m cieku,
gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Zagórnicki

0+000

4+350

zakrzaczenia na długości 3675m
cieku, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na długości 3675m cieku,
gm. Andrychów

corocznie

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Sułkowicki

0+000

5+150

lokalne zakrzaczenia na długości
4500m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 4500m, gm. Andrychów

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Targaniczanka

0+000

10+300

lokalne zakrzaczenia na długości
6100m, gm Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062132989

Macocha

Bulówka

9+200

15+400

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Andrychów

corocznie

PLRW200062132989

Macocha

Roczynka

0+000

5+300

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Andrychów

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki
bez
Targaniczanki
do ujścia

Stawki

0+000

6+500

lokalne zakrzaczenia na długości
5500m, gm. Andrychów

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki
bez
Targaniczanki
do ujścia

Lendwak

0+000

3+150

18+875

29+150

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Wieprz, Andrychów

PLRW2000122134849

Wieprzówka

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Wieprz, Andrychów

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 220m w msc. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości odcinka, gm.
Zator, Wieprz, Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach (L1=470, L2=1190) w
msc. Zagórnik

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 450m w msc. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 6100m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach (L1=300, L2=807,
L3=466) w msc. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 5300m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 5500m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 500m, msc. Inwałd

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Wieprz, Wadowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1500m, msc
Frydrychowice, Chocznia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał potoku
Wieprzówka w gm.
Wieprz,na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1szt.
śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie
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Poz. 4055

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki
bez
Targaniczanki
do ujścia

Frydrychówka

0+000

12+350

lokalne zakrzaczenia na długości
6500m, gm. Wieprz, Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 6500m, gm. Andrychów,
Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki
bez
Targaniczanki
do ujścia

Krakowica

0+000

4+300

lokalne zakrzaczenia na długości
2000m, gm. Andrychów, Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 2000m, gm. Andrychów,
Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki
bez
Targaniczanki
do ujścia

Bobrek

0+000

7+200

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 6100m, gm. Andrychów,
Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 6100m, msc Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki
bez
Targaniczanki
do ujścia

Włosień

0+000

7+300

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 3000m, gm. Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1100m, msc Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki
bez
Targaniczanki
do ujścia

Sfornica

0+000

5+150

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1500m, gm. Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015213499

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

Rokowski

0+000

1+900

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Wadowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości odcinka, msc.
Roków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134789

Kleczanka

Wysoczanka

0+000

8+770

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 5000m, gm. Wadowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 3900m, msc. Wysoka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134789

Kleczanka

Kleczanka

0+000

20+500

PLRW200014213477

Skawa od
zapory zb.
Świnna Poręba
do Klęczanki bez
Klęczanki

Zbywaczówka

0+000

2+000

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Biadasówka

0+000

1+200

lokalne zakrzaczenia na długości
16500m, gm. Wadowice, Kalwaria
Zebrzydowska

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Andrychów

corocznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 16500m, gm. Kalwaria
Zebrzydowska, Wadowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach (L1=200, L2=200), msc.
Klecza Dolna, Klecza Górna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1500m, gm. Wadowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 900m, msc. Wadowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Andrychów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał potoku
Kleczanka w gm.
Wadowice, na całej
długości, Lewy wał
potoku Kleczanka w
gm. Wadowice, na całej
długości

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie
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Poz. 4055

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Brzezinka I

0+000

2+700

lokalne zakrzaczenia na długości
2000m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 2000m, gm. Andrychów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Brzezinka II

0+000

1+800

lokalne zakrzaczenia na długości
1500m, gm. Andrychów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1500m, gm. Andrychów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Jagódki

0+000

2+200

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 700m, gm. Andrychów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134789

Kleczanka

Księży Las

0+000

2+400

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1000m, gm. Andrychów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Młocki

0+000

2+000

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Andrychów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213489

Wieprzówka od
Targaniczanki
bez
Targaniczanki
do ujścia

Pańska Góra

0+000

3+800

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 3000m, gm. Andrychów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134849

Wieprzówka do
Targaniczanki

Polanki

0+000

1+200

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 350m, gm. Andrychów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134789

Kleczanka

Przymiarki

0+000

2+300

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 400m, gm. Andrychów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221329569

Domaczka

Złota Górka

0+000

1+400

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1000m, gm. Andrychów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062134769

Choczenka

Meksyk

0+000

0+319

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 3190m, gm. Wadowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne zakrzaczenia na długości
3000m, gm. Andrychów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200015213499

PLRW200015213499

PLRW200062134796

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

Radoczanka

Czarczówka

Zygodówka

Radoczanka

– 4036 –

2+571

0+000

0+000

5+271

5+250

2+500

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Spytkowice

lokalne zakrzaczenia na długości
4200m, gm. Tomice

zakrzaczenia na całej długości cieku,
gm. Tomice

corocznie

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Spytkowice

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 4200m, gm. Tomice

lokalne usunięcie zatorów oraz
nanosu na całej długości cieku,
gm. Tomice

Poz. 4055

corocznie

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1500m, msc. Woźniki

na odcinku 1300m, msc. Radocza

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał potoku
Zygodówka w gm.
Tomice,na całej
długości oraz Lewy wał
potoku Zygodówka w
gm. Tomice, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1szt.
śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał potoku
Radoczanka w gm.
Tomice,na całej
długości oraz Lewy wał
potoku Radoczanka w
gm. Tomice, na całej
długości

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

Lewy wał potoku
Tomickiego w gm.
Tomice, na całej
długości oraz Prawy
wał potoku Tomickiego
w gm. Tomice, na całej
długości, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1szt.
śluzy wałowej

cyklicznie/
2 razy w roku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015213499

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

Tomicki

0+000

4+625

lokalne zakrzaczenia na długości
1500m, gm. Tomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1500m, gm. Tomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1200m, msc. Tomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015213499

Skawa od
Klęczanki bez
Klęczanki do
ujścia

Witanowicki

0+000

4+375

lokalne zakrzaczenia na długości
1500m, gm. Tomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1500m, gm. Tomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1500m, msc. Witanowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134789

Kleczanka

Barwałdzki

0+000

4+800

lokalne zakrzaczenia na długości
2000m, gm. Kalwaria
Zebrzydowska, Stryszów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 2000m, gm. Stryszów,
Kalwaria Zebrzydowska

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134789

Kleczanka

Chlewnica

0+000

3+800

lokalne zakrzaczenia na długości
1300m, gm. Kalwaria Zebrzydowska

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 1300m, gm. Kalwaria
Zebrzydowska

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134789

Kleczanka

Podżarek

0+000

1+700

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 600m, gm. Kalwaria
Zebrzydowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122134789

Kleczanka

Moskałówka

0+000

3+900

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 600m, gm. Kalwaria
Zebrzydowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Jastrząbka

0+000

11+150

lokalne zakrzaczenia na długości
8500m, gm. Lanckorona

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 8500m, gm. Lanckorona

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Banasiówka

0+000

3+400

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 700m, gm. Andrychów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419949

Jastrząbka

Grobówka

0+000

3+300

lokalne zakrzaczenia na
długości600m, gm. Lanckorona

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usunięcie zatorów oraz nanosu na
długości 600m, gm. Lanckorona

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka

0+000

4+215

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182729

Kobylanka

Bolechówka

0+000

2+660

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Rudnik (Kamyk)

0+000

7+640

lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Gdów,
gm. Dobczyce, gm. Wieliczka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów, gm. Dobczyce, gm.
Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Żakówka

0+000

3+100

lokalnie na dł. 3.10 km - gm.
Dobczyce, gm. Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce, gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Złotny Potok

0+000

2+690

lokalnie na dł. 2.69 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Wolnik

0+000

0+600

lokalnie na dł.0,60 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Kopaliny I

0+000

0+570

lokalnie na dł.0,57 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Poz. 4055

na odcinku 2500m, msc. Jastrzębia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,1 km - gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4038 –

Poz. 4055

PLRW200012218292

Młynówka

Pole

0+000

0+680

lokalnie na dł.0,68 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Nowe Pole

0+000

0+700

lokalnie na dł.0,70 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Rosochatka

0+000

3+440

lokalnie na dł. 1.2 km - gm.
Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Wielkie Łąki

0+000

4+130

lokalnie na dł. 1.5 km - gm.
Dobczyce, gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce, gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Czarnociny

0+000

2+160

lokalnie na dł.2,16 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218292

Młynówka

Witkowice

0+000

0+730

lokalnie na dł.0,73 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135699

Skawinka od
Głogoczówki do
ujścia

Skawinka

0+000

14+690

lokalnie na dł. 5.00 km - gm.
Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

8,51 km - gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał rzeki
Skawinka w gm.
Skawina, km wału
0+000-2+750 - długość
2750 m wraz z
infrastruktuą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych,
km wału 3+500-4+200
- długośc 700 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1szt.
przepustów wałowych,
km wału 7+300-7+890 długość 590 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych,
km wału 8+523-9+500 długość 977 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych,
km włu 9+657-9+906 długość 249 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych;
lewy wał rzeki
Skawinka w gm.
Skawina: km wału
0+000-1+673 - długośc
1673 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie
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przepustów wałowych,
km wału 7+550-8+460 długość 910 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych,
km wąłu 9+027-9+350 długość 323 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych

PLRW2000162135698

Rzepnik

Rzepnik

0+000

9+450

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2,70 km - gm. Skawina

corocznie

PLRW200062135694

Mogiłka
(Wierzbanówka)

Wierzbanówka

0+000

6+660

lokalnie na dł. 2.20 km - gm.
Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,10 km - gm. Skawina

corocznie

PLRW20001221356899

Cedron

Cedron

0+000

4+730

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,35 km - gm. Skawina

corocznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Skawinka

14+690

25+850

lokalnie na dł. 4.00 km - gm.
Skawina, gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina, gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

9,01 km - gm. Sułkowice

corocznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Głogoczówka

0+000

20+512

lokalnie na dł. 7.00 km - gm.
Sułkowice, gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice, gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Jaworzna

0+000

3+900

lokalnie na dł. 1.20 km - gm.
Sułkowice, gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice, gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Włosańka

0+000

6+611

lokalnie na dł. 2.20 km - gm.
Myślenice, gm. Mogliany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice, gm. Mogliany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Podstyrze

0+000

2+914

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kozłówek

0+000

0+990

lokalnie na dł. 0,99 km- gm.
Mogilany

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,99 km- gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Sieprawka

0+000

13+308

lokalnie na dł. 4.50 km - gm.
Myślenice, gm. Siepraw, gm.
Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice, gm. Siepraw, gm.
Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Świątnicki 1

0+000

4+357

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Świątnicki 2

0+000

1+527

lokalnie na dł. 1,53 km - gm.
Świątniki Górne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kopań

0+000

2+390

lokalnie na dł. 1.00km - gm.
Siepraw

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Siepraw

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kobylak

0+000

2+130

lokalnie na dł. 1.00 - gm. Siepraw

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Siepraw

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Topola

0+000

2+130

lokalnie na dł. 1.00km - gm.
Siepraw

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Siepraw

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Lenczówka

0+000

2+650

lokalnie na dł. 1.00km - gm.
Siepraw

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Siepraw

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kopanka

0+000

5+037

lokalnie na dł. 1.60km - gm.
Mogilany, gm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Mogilany, gm. Świątniki
Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Od Borzęty

0+000

4+930

lokalnie na dł. 2.50km - gm.
Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Zakrętek

0+000

4+965

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Myślenice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,95 km - gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Przymiarek

0+000

1+590

lokalnie na dł. 1,59 km- gm.
Myślenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Leśnik

0+000

1+790

lokalnie na dł. 1,79 km- gm.
Myślenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Młynówka

0+000

2+970

lokalnie na dł.1.5 km- gm.
Myślenice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Bugaj

0+000

1+990

lokalnie na dł. 1,99 km- gm.
Myślenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Tarnówka

0+000

4+080

lokalnie na dł. 2.00 km- gm.
Myślenice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Dalin

0+000

2+215

lokalnie na dł. 1.10 km- gm.
Myślenice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Syberia

0+000

1+450

lokalnie na dł. 1,45 km- gm.
Myślenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Studzianka

0+000

3+000

lokalnie na dł. 1,00 km- gm.
Myślenice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kanał

0+000

3+485

lokalnie na dł. 1.5 km- gm.
Myślenice, gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice, gm. Sulkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Bylica

0+000

0+935

lokalnie na dł. 0,94 km - gm.
Myślenice, gm. Sułkowic

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice, gm. Sułkowic

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Księży

0+000

1+500

lokalnie na dł. 1,5 km - gm.
Myślenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Dwór

0+000

2+835

lokalnie na dł. 1.40 km - gm.
Sułkowice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Bukowiec

0+000

3+120

lokalnie na dł. 1.5 km- gm.
Sułkowice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Leśnia

0+000

0+790

lokalnie na dł. 0,79 km - gm.
Myślenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Rudnicki

0+000

8+950

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Na dole

0+000

2+045

lokalnie na dł. 2,05 km - gm.
Sułkowice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kozówka III

0+000

1+500

lokalnie na dł. 1,5 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Blakówka

0+000

1+120

lokalnie na dł. 1,12 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kozówka I

0+000

2+510

lokalnie na dł. 2,51 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kozówka II

0+000

2+100

lokalnie na dł. 2,10 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Łopatówka

0+000

0+900

lokalnie na dł. 0,90 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Zarębek

0+000

2+300

lokalnie na dł. 2,30 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Dudówka

0+000

1+800

lokalnie na dł. 1,80 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Szubówka

0+000

1+590

lokalnie na dł. 1,59 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Bylicówka

0+000

1+155

lokalnie na dł. 1,16 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Krzywy

0+000

3+100

lokalnie na dł. 3,10 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Harbutówka

0+000

7+151

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Gościbia

0+000

6+000

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Dział

0+000

1+270

lokalnie na dł. 1,27 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Jasieniczanka

0+000

4+856

lokalnie na dł. 2.5 km - gm.
Sułkowice, gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,63 km - gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2,49 km- gm. Sułkowice, gm.
Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Pod Dalinem

0+000

0+890

lokalnie na dł. 0,89 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Koturba

0+000

1+020

lokalnie na dł. 1,02 km - gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kaniówka

0+000

0+950

lokalnie na dł. 0,95 km- gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Zagroda

0+000

1+940

lokalnie na dł. 1,94 km- gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Żorków

0+000

0+900

lokalnie na dł. 0,90 km- gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kordziel

0+000

1+870

lokalnie na dł. 1,87 km- gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Ukraina

0+000

1+430

lokalnie na dł. 1,43 km- gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kalita I

0+000

1+330

lokalnie na dł. 1,33 km- gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Za Górką

0+000

1+280

lokalnie na dł. 1,28 km- gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Zachodni

0+000

0+900

lokalnie na dł. 0,90 km- gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kalita II

0+000

1+100

lokalnie na dł. 1,10 km- gm.
Myśłenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Gontowy

0+000

2+300

lokalnie na dł. 2,30 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Łubianka

0+000

3+190

lokalnie na dł. 3,19 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Węgry

0+000

1+740

lokalnie na dł. 1,74 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Zagrody

0+000

1+300

lokalnie na dł. 1,30 km- gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Olszyna

0+000

1+910

lokalnie na dł. 1,91 km- gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kurkówka

0+000

0+770

lokalnie na dł. 0,77 km- gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Na Potoku

0+000

0+720

lokalnie na dł. 0,72 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Głowacz

0+000

1+520

lokalnie na dł. 1,52 km- gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Celarówka

0+000

1+150

lokalnie na dł. 1,15 km- gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Kijówka

0+000

0+700

lokalnie na dł. 0,70 km- gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Sanguszek

0+000

1+200

lokalnie na dł. 1,20 km- gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Końce

0+000

1+610

lokalnie na dł. 1,61 km- gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Chodników

0+000

0+885

lokalnie na dł. 0,89 km - gm.
Sułkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Sułkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Jaworniczanka

0+000

0+800

lokalnie na dł. 0,80 km - gm.
Myślenice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Brzozówka

0+000

3+800

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Skawina

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Lutówka

0+000

1+050

lokalnie na dł. 1,05 km - gm.
Skawina

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

Włosanka

0+000

5+420

lokalnie na dł. 2.5 km - gm.
Skawina, gm. Mogilany

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina, gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20009213769

Dłubnia od
Minóżki (bez
Minóżki) do
ujścia

Dłubnia

0+000

PLRW200062137669

Baranówka

Baranówka

0+000

29+396

lokalnie na dł. 10.00 km - gm.
Kraków, gm. Zielonki, gm.
Michałowice, gm. Iwanowice,

14+940

lokalnie na dł. 5.00 km - gm.
Kraków, gm. Kocmyrzów-Luborzyca,
gm. Michałowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków, gm. Zielonki, gm.
Michałowice, gm. Iwanowice,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków, gm. KocmyrzówLuborzyca, gm. Michałowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,80 km - gm. Myślenice

1,69 km

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

jaz - 2szt. , prawy wał
rzeki Dłubnia w gm.
Kraków, km wału
0+000-1+832 - długość
1832 m, lewy wał rzeki
Dłubnia w gm. Kraków,
km wału 0+000-1+220 długość 1220 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200062137669

Baranówka

Ciek bez nazwy 306

0+000

4+278

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Kocmyrzów-Luborzyca, gm.
Michałowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kocmyrzów-Luborzyca, gm.
Michałowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062137669

Baranówka

Maciejówka

0+000

4+425

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Kocmyrzów-Luborzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Kocmyrzów-Luborzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062137669

Baranówka

Iwoneczka

0+000

1+190

1,19 km - gm. KocmyrzówLuborzyca

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kocmyrzów-Luborzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072137629

Dłubnia do
Minóżki

Dłubnia

29+396

55+194

lokalnie na dł. 15.00 km - gm.
Iwanowice, gm. Gołcza, gm. Skała,
gm. Trzyciąż, gm. Wolbrom

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Iwanowice, gm. Gołcza, gm.
Skała, gm. Trzyciąż, gm. Wolbrom

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072137629

Dłubnia do
Minóżki

Gołyszanka

0+000

2+660

lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072137629

Dłubnia do
Minóżki

Minóżka

0+000

9+020

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Iwanowice, gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Iwanowice, gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072137629

Dłubnia do
Minóżki

Smródka

0+000

3+600

lokalnie na dł. 1.20 km - gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072137629

Dłubnia do
Minóżki

Rzeplinianka

0+000

5+300

lokalnie na dł. 2.0 km - gm.
Iwanowice, gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Iwanowice, gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072137629

Dłubnia do
Minóżki

Stokowianka

0+000

1+900

lokalnie na dł. 1,90 km - gm. Skała

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072137629

Dłubnia do
Minóżki

Żarnowica

0+000

2+166

lokalnie na dł. 1.0 km - gm. Gołcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gołcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,12 km

corocznie
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PLRW200072137629

Dłubnia do
Minóżki

Dłubienka

0+000

1+100

lokalnie na dł. 1,10 km - gm.
Trzyciąż

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Trzyciąż

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072137629

Dłubnia do
Minóżki

Jordan

0+000

0+384

lokalnie na dł. 0,38 km- gm. Trzyciąż

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Trzyciąż

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200016213572

Sidzinka

Sidzinka

0+000

2+860

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Kraków, gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków, gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2.86 km - gm. Kraków, gm. Skawina

corocznie

PLRW200016213572

Sidzinka

Sidzinka

2+860

4+240

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,38 km - gm. Skawina

corocznie

PLRW200016213572

Sidzinka

Sidzinka

4+240

8+300

lokalnie na dł. 1.20 km - gm.
Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4.06 km - gm. Kraków

corocznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Pozowicki

0+000

3+500

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,20 km - gm. Skawina

corocznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Sosnówka

0+000

5+280

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192135599

Wisła od Skawy
do Skawinki

Zimna Rzeczka

0+000

2+500

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062139269

Pokojówka

Pokojówka

0+000

14+200

lokalnie na dł. 5.00 km - gm.
Kocmyrzów-Luborzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kocmyrzów-Luborzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

2,70 km - gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

9,02 km - gm. Kocmyrzów-Luborzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku
Sosnówka w gm.
Skawina, km wału
0+000-2+476 - długość
2476 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał potoku
Sosnówka w gm.
Skawina, km wału
0+000-2+475 - długość
2475 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139269

Pokojówka

Od Biórkowa

– 4049 –

0+000

4+000

lokalnie na dł. 1.30 km - gm.
Koniusza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Koniusza

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Wilga

0+000

24+970

lokalnie na dł. 8.3 km - gm. Kraków,
gm. Świątniki Górne, gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków, gm. Świątniki Górne,
gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Wrząsowicki

0+000

4+316

lokalnie na dł. 1.4 km - gm.
Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Janowice

0+000

5+955

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Dworski

0+000

0+696

lokalnie na dł. 0,70km - gm.
Świątniki Górne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Dąbski

0+000

0+883

lokalnie na dł. 0.88km - gm.
Świątniki Górne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Janowski

0+000

1+503

lokalnie na dł. 1.50km - gm.
Świątniki Górne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Dębina

0+000

1+550

lokalnie na dł. 1,55 km - gm.
Świątniki Górne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Polonki

0+000

0+960

lokalnie na dł. 0,96 km - gm.
Świątniki Górne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Świątniki Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Krzywica

0+000

5+000

lokalnie na dł. 1.70 km - gm.
Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,60 km - gm. Koniusza

6,25 km - gm. Kraków

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał rzeki Wilga
w gm. Kraków, km wału
0+000-1+240 - długość
1240 m; lewy wał rzeki
Wilga w gm. Kraków,
km wału 0+000-1+015 długość 1015 m

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW2000162137299

Wilga

Zadziele

0+000

2+430

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Łaźnik

0+000

3+000

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Łaziska

0+000

0+860

lokalnie na dł. 0,86 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Grabówki 1

0+000

1+085

lokalnie na dł. 1,09 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Pastwiska

0+000

0+655

lokalnie na dł. 0,66 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Podstolice

0+000

0+565

lokalnie na dł. 0,57 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Podjeździe

0+000

2+250

lokalnie na dł. 0.70 km - gm.
Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Olszynka

0+000

3+800

lokalnie na dł. 1.30 km - gm.
Krakow, gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Krakow, gm. Mogilany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Sroczyce

0+000

1+250

lokalnie na dł. 1,25 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Siercza

0+000

1+950

lokalnie na dł. 1,95 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW2000162137299

Wilga

Rożnowski

0+000

2+900

lokalnie na dł. 1.00 km- gm.
Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Brzeziny

0+000

0+550

lokalnie na dł. 0,55 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Koźmice Wielkie

0+000

5+640

lokalnie na dł. 1.90 km- gm.
Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Stocznik

0+000

1+350

lokalnie na dł. 1,35 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Bugaj

0+000

1+300

lokalnie na dł. 1,30 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Zalesie

0+000

1+255

lokalnie na dł. 1,26 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Panciawa

0+000

0+760

lokalnie na dł. 0,76 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Kopce

0+000

1+100

lokalnie na dł. 1,10 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Od Gorzkowa

0+000

0+890

lokalnie na dł. 0,89 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Kamionki

0+000

0+840

lokalnie na dł. 0,84 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,89 km- gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW2000162137299

Wilga

Ukraina

0+000

0+900

lokalnie na dł. 0,90 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Podlipowa

0+000

1+605

lokalnie na dł. 1,61 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Lipowa

0+000

0+675

lokalnie na dł. 0,68 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Mietniowski

0+000

2+730

lokalnie na dł. 1.00 km- gm.
Wieliczka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Kopaliny II

0+000

0+860

lokalnie na dł. 0,86 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137299

Wilga

Kopalina

0+000

0+640

lokalnie na dł. 0,64 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200016213592

Potok
Kostrzecki

Kostrzecki

0+000

4+600

lokalnie na dł. 1.60 km - gm.
Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4.60 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200016213592

Potok
Kostrzecki

Kostrzecki

4+600

5+200

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0.6 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200016213592

Potok
Kostrzecki

Kostrzecki

5+200

6+100

lokalnie na dł. 0.90 km - gm.
Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0.90 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000192137759

Wisła od
Skawinki do
Podłężanki

Pychowicki

0+000

0+850

lokalnie na dł. 0.85 km - gm.
Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0.85 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000192137759

Wisła od
Skawinki do
Podłężanki

Pychowicki

0+850

2+950

PLRW2000192137759

Wisła od
Skawinki do
Podłężanki

Pychowicki

2+950

5+200

lokalnie na dł. 2.25 km - gm.
Kraków

corocznie

PLRW2000192137759

Wisła od
Skawinki do
Podłężanki

Potok Zakorzowiecki

0+000

2+250

lokalnie na dł. 2,25 km- gm. Kraków

PLRW2000192137759

Wisła od
Skawinki do
Podłężanki

Piekarski

0+000

5+000

PLRW2000192137759

Wisła od
Skawinki do
Podłężanki

Rącznianka

0+000

PLRW2000192137759

Wisła od
Skawinki do
Podłężanki

Węgrzce Wielkie

0+000

Poz. 4055

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2.10 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2.25 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2,25 km- gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na dł. 1.70 m - gm. Liszki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Liszki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

6+200

lokalnie na dł. 2.10 - gm. Liszki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Liszki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3+100

lokalnie na dł. 1.10 - gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,10 km - gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262137749

Serafa

Serafa

0+000

11+660

PLRW2000262137749

Serafa

Kanał

0+000

1+670

PLRW2000262137749

Serafa

Malinówka

0+000

4+951

lokalnie na dł. 5 km - gm. Kraków,
gm. Wieliczka

lokalnie na dł. 2.5 km - gm. Kraków

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków, gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

6,08 km - gm. Kraków, gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,67 km - gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,24 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał rzeki Serafa
w gm. Wieliczka km
wału 0+000-3+250 długość 3250 m, wraz z
infrastruktura
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał rzeki Serafa w
gm. Wieliczka km wału
0+000-2+950 - długość
2950 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000262137749

Serafa

Krzyszkowice

0+000

2+770

lokalnie na dł. 1.0 km - gm.
Wieliczka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262137749

Serafa

Grabówki

0+000

1+550

lokalnie na dł. 1,55 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262137749

Serafa

Prokocimski

0+000

5+500

lokalnie na dł. 2,50 km - gm.
Kraków

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262137749

Serafa

Zabawka

0+000

8+100

lokalnie na dł. 3.5 km - gm.
Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262137749

Serafa

Miodówka

0+000

3+550

lokalnie na dł. 3,55 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262137749

Serafa

Świdówka

0+000

2+100

lokalnie na dł.2,10 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262137749

Serafa

Lednica Górna

0+000

1+940

lokalnie na dł. 1,94 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062137929

Igołomski Potok

Igołomski

0+000

5+313

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

PLRW200062137929

Igołomski Potok

Kanał nr 2

0+000

1+100

lokalnie na dł.1,10 km - gm.
Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

PLRW200062137929

Igołomski Potok

Tropiszowski

0+000

8+950

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

0.55 km - gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,06 km- gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,20 km - gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,31 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,10 km - gm. IgołomiaWawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

8,95 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku
Zabawka w gm.
Wieliczka, km wału
0+000-1+211 - długość
1211m, lewy wał
potoku Zabawka w gm.
Wieliczka, km wału
0+000-1+139 - długość
1139 m

cyklicznie/
co 6 miesięcy

popmownia
melioracyjna nr 1

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200019213799

Wisła od
Podłężanki do
Raby

Pobiednicki

0+000

3+908

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,91 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019213799

Wisła od
Podłężanki do
Raby

Kanał nr 3

0+000

0+720

lokalnie na dł. 0,72 km - gm.
Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,72 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062137949

Ropotek

Kiklowiec (Ropotek)

0+000

15+352

lokalnie na dł. 5,50 km - gm.
Igołomia-Wawrzeńczyce, gm.
Koniusza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, gm.
Koniusza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062137949

Ropotek

Kanał nr 1

0+000

1+654

lokalnie na dł. 1,654 km - gm.
Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062137969

Rudnik

Dobranowicki

0+000

8+250

lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Nowe
Brzesko, gm. IgołomiaWawrzeńczyce, gm. Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Nowe Brzesko, gm. IgołomiaWawrzeńczyce, gm. Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000721366

Będkówka

Będkówka

0+000

8+055

lokalnie na dł. 5,00 km - gm.
Zabierzów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów, gm. Wielka Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213589

Sanka

Sanka

0+000

9+580

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Kraków, gm. Liszki,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków, gm. Liszki,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213589

Sanka

Sanka

13+350

19+280

lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Liszki,
gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Liszki, gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213589

Sanka

Brzoskwinka

0+000

10+515

lokalnie na dł. 4.00 km - gm. Liszki,
gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Liszki, gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

popmownia
melioracyjna nr 3

corocznie

popmownia
melioracyjna nr 1

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał rzeki Sanka
w gm. Kraków i gm.
Liszki km wału 0+0004+459 - długość 4459
m, wraz z
infrastruktura
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał rzeki Sanka w
gm. Kraków i gm. Liszki
km wału 0+000-4+371 długość 4371m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 5 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

zastawka - 2 szt., prawy
wał potoku
Brzoskwinka w gm.
Liszki, km wału 0+0000+330 - długość 330
m,lewy wał potoku
Brzoskwinka w gm.
Liszki, km wału 0+0000+330 - długość 330 m

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

1.654 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,62 km - gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

8,68 km - gm. Kraków, gm. Liszki

0,82 km - gm. Liszki

corocznie

corocznie
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PLRW20007213589

Sanka

Aleksandrówka

0+000

4+300

lokalnie na dł. 2.50 km- gm. Liszki,
gm. Zabierzów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Liszki, gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213589

Sanka

Kadłub

0+000

1+084

lokalnie na dł. 1,08km - gm.
Zabierzów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213589

Sanka

Czułowski

0+000

5+600

lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Liszki,
gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Liszki, gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,17 km - gm. Liszki, gm. Czernichów

corocznie

PLRW20007213589

Sanka

Kaszowski

0+000

5+210

lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Liszki,
gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Liszki, gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,37 km- gm. Liszki, gm. Czernichów

corocznie

PLRW20007213589

Sanka

Pod Borem

0+000

1+129

lokalnie na dł. 1,13km - gm.
Krzeszowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Rudawa

22+060

36+709

lokalnie na dł 5.00 km - gm.
Zabierzów, gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice,
usuwanie rumoszu w km 32+51436+709

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,64 km - gm. Zabierzów, gm.
Krzeszowice

corocznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Dulówka

0+000

7+125

lokalnie na dł. 2.5 km - gm.
Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Filipówka

0+000

10+620

lokalnie na dł. 4.00 km - gm.
Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Kowalska Góra

0+000

3+700

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Krzeszowice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Olszówka

0+000

2+200

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Studzianki

0+000

2+000

lokalnie na dł. 2,00 km - gm.
Krzeszowice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Młynka

0+000

2+175

lokalnie na dł. 2,18 km - gm.
Zabierzów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Miękinka

0+000

5+100

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Krzeszowice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Podlas

0+000

1+900

lokalnie na dł. 1,90km- gm.
Krzeszowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Racławka

0+000

7+300

lokalnie na dł. 4.00 km -gm.
Zabierzów, gm. Krzeszowice,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice,
usuwanie rumoszu w km 4+1827+300

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Racławka

10+775

17+414

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Krzeszowice, gm. JerzmanowicePrzeginia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Krzeszowice, gm.
Jerzmanowice-Przeginia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Siedlecki

0+000

5+900

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Zabierzów, gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Szafraniec

0+000

2+400

lokalnie na dł.2,40 km - gm.
Krzeszowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213649

Rudawa do
Racławki

Szklarka

0+000

8+900

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Zabierzów, gm. JerzmanowicePrzeginia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów, gm.
Jerzmanowice-Przeginia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20009213699

Rudawa od
Racławki do
ujścia

Rudawa

0+000

22+060

lokalnie na dł. 8.00 km - gm.
Kraków, gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków, gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,75 km - gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,50 km - gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,43 km - gm. Zabierzów, gm.
Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

22,06 km - gm. Kraków, gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał rzeki
Rudawa w gm. Kraków
i gm. Zabierzów km
wału 0+000-10+646 długość 10646 m wraz
z infrastruktura
towarzyszącą tj. 14 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał rzeki Rudawa
w gm. Kraków i gm.
Zabierzów km wału

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie
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0+000-9+595 - długość
9595 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 16 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał rzeki Rudawa
w gm. Zabierzów km
wału 0+000-0+920 długość 920 m

PLRW20009213699

Rudawa od
Racławki do
ujścia

Nielepiczanka

0+000

3+800

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Zabierzów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20009213699

Rudawa od
Racławki do
ujścia

Olszanicki

0+000

3+580

3,58 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2,58 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213549

Rudno

Rudno

0+000
15+970

7+232
18+150

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Czernichów, gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Czernichów, gm. Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,41 km - gm. Czernichów, gm.
Krzeszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213549

Rudno

Rybnianka

0+490

4+320

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,97 km- gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213549

Rudno

Jesionka

0+000

2+320

lokalnie na dł. 2.32 km - gm.
Czernichów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026213558

Stracha

Stracha

0+000

7+680

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,57 km - gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026213558

Stracha

Jagodnie

0+000

3+300

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Czernichów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Czernichów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072136949

Wędonka

Wedonka

0+000

7+550

lokalnie na dł. 3.00km - gm.
Zabierzów, gm. Wielka Wieś

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zabierzów, gm. Wielka Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,50 km - gm. Zabierzów, gm. Wielka
Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku
Olszanickiego w gm.
Kraków, km wału
0+000-0+160 - długość
160 m, lewy wał
potoku Olszanickiego w
gm. Kraków, km wału
0+000-0+180 - długość
180 m
prawy wał potoku
Rudno w gm.
Czernichów, km wału
0+000-1+068 - długość
1068 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał potoku Rudno
w gm. Czernichów, km
wału 0+000-1+162 długość 1162 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4059 –

Poz. 4055

PLRW20007213692

Wierzchówka
(Kluczwoda)

Wierzchowianka
(Kluczwoda)

0+000

9+425

lokalnie na dł. 3.00 km - gm.
Zabierzów, gm. Wielka Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Zabierzów, gm. Wielka Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162135569

Sosnowianka

Zelczynka

0+000

5+300

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Skawina

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Skawina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,48 km - gm. Zabierzów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20009213749

Prądnik od
Garliczki (bez
Garliczki) do
ujścia

Białucha (Prądnik)

0+000

10+404

lokalnie na dł.6.00 km - gm.
Kraków, gm. Zielonki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków, gm. Zielonki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4.80 km - gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213748

Sudół
Dominikański

Sudoł Dominikański

0+000

6+690

lokalnie na dł. 3.50 km - gm.
Kraków, gm. Zielonki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Kraków, gm. Zielonki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2,76 km- gm. Kraków, gm. Zielonki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213744

Bibiczanka

Bibiczanka

0+000

7+820

lokalnie na dł. 4.00 km - gm.
Zielonki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zielonki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213746

Sudół

Sudoł od Modlnicy

0+000

8+660

lokalnie na dł. 5.00 km - gm.
Kraków, gm. Wielka Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Kraków, gm. Wielka Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

8,16 km- gm. Kraków, gm. Wielka Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213742

Prądnik do
Garliczki

Białucha (Prądnik)

10+404
35+717

21+304
39+515

lokalnie na dł. 5.00 km - gm.
Zielonki, gm. Wielka Wieś, gm.
Sułoszowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zielonki, gm. Wielka Wieś,
gm. Sułoszowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,60 km - gm. Sułoszowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213742

Prądnik do
Garliczki

Garliczka

0+000

6+895

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Zielonki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Zielonki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213742

Prądnik do
Garliczki

Korzkiewka

0+000

6+153

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Zielonki, gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Zielonki, gm. Skała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213742

Prądnik do
Garliczki

Sąspówka

2+120

5+240

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Jerzmanowice-Przeginia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Jerzmanowice-Przeginia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał rzeki
Białucha w gm. Kraków,
km wału 0+000-0+838 długość 838 m, lewy
wał rzeki Białucha w
gm. Kraków, km wału
0+000-0+783 - długość
783 m

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW20006213789

Potok
Kościelnicki z
dopływami

Kościelnicki

0+000

12+800

lokalnie na dł. 4.00 km -gm.
Kraków, gm. Kocmyrzów-Luborzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kraków, gm. KocmyrzówLuborzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

8,42 km -gm. Kraków, gm.
Kocmyrzów-Luborzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213789

Potok
Kościelnicki z
dopływami

Struga Rusiecka

0+000

7+600

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

6,76 km- gm. Kraków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000921392999

Szreniawa od
Piotrówki do
ujścia

Szreniawa

0+000

63+851

lokalnie na dł. 25.00 km - gm.
Koszyce, gm. Nowe Brzesko,
Proszowice, Koniusza, gm. Słomniki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Koszyce, gm. Nowe Brzesko,
Proszowice, Koniusza, gm.
Słomniki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000921392999

Szreniawa od
Piotrówki do
ujścia

Goczałka

0+000

1+145

lokalnie na dł. 1,15 km - gm.
Koszyce

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Koszyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000921392999

Szreniawa od
Piotrówki do
ujścia

Kowalówka

0+000

3+900

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Koszyce, gm. Proszowice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Koszyce, gm. Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000621392969

Kantorówka

Kantorówka

0+000

2+500

lokalnie na dł. 1.5 km - gm.
Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Proszowice

corocznie

PLRW2000621392969

Kantorówka

Kościelecki

0+000

6+000

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Proszowice

PLRW2000621392969

Kantorówka

Jagielnica

0+000

4+811

lokalnie na dł. 2.00 km - gm.
Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Proszowice

0,55 km - gm. Koszyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

2,50 km - gm. Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,00 km - gm. Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,81 km- gm. Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku
Kościelnickiego w gm.
Kraków, km wału
0+000-3+161 - długość
3161m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał potoku
Kościelnickiego w gm.
IgołomaWawrzeńczyce, km
wału 0+000-3+020 długość 3020 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych
prawy wał potoku
Struga Rusiecka w gm.
Kraków, km wału
3+161-5+250 - długość
2089 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych
prawy wał rzeki
Szreniawa w gm.
Koszyce, km wału
0+000-2+420 - długość
2420 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 1 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał rzeki
Szreniawa w gm.
Koszyce, km wału
0+000-0+960 - długość
960 m

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621392932

Potok
Jakubowicki

Jakubowicki

– 4061 –

0+000

7+718

lokalnie na dł. 2.50km- gm.
Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Proszowice

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,81 km- gm. Proszowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062139289

Ścieklec

Ścieklec

0+000

23+280

lokalnie na dł. 8.00 km - gm.
Proszowice, gm. Radziemice, gm.
Koniusza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Proszowice, gm. Radziemice,
gm. Koniusza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

23,28 km - gm. Proszowice, gm.
Radziemice

corocznie

PLRW200062139289

Ścieklec

Łętkówka
(Kniejówka)

0+000

5+900

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Radziemice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Radziemice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,86 km- gm. Radziemice

corocznie

PLRW200062139289

Ścieklec

Racławka

0+000

9+175

lokalnie na dł. 3.00 km- gm.
Radziemice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Radziemice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

7,60 km- gm. Radziemice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062139289

Ścieklec

Od Zielenic

0+000

0+500

lokalnie na dł. 0,50 km- gm.
Radziemice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Radziemice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,50 km- gm. Radziemice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062139289

Ścieklec

Walusin

0+000

1+245

lokalnie na dł. 1,25 km - gm.
Racławice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Racławice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062139289

Ścieklec

Dziewięcioły

0+000

2+230

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Racławice, gm. Miechów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Racławice, gm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213924

Szreniawa do
Piotrówki

Szreniawa

63+851

93+538

lokalnie na dł. 10.00 km - gm.
Słomniki, gm. Miechów, gm.
Charsznica, gm. Gołcza, gm.
Wolbrom

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Słomniki, gm. Miechów, gm.
Charsznica, gm. Gołcza, gm.
Wolbrom

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,04 km - Miechów, gm. Charsznica,
gm. Gołcza, gm. Wolbrom

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213924

Szreniawa do
Piotrówki

Piotrówka

0+000

9+000

lokalnie na dł. 3,00 km - gm.
Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

7,50 km- gm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku
Ścieklec w gm.
Proszowice, km wału
0+000-2+800 - długość
2800 m , lewy wał
potoku Ścieklec w gm.
Proszowice, km wału
0+000-0+2+800 długość 2800 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW20007213924

Szreniawa do
Piotrówki

Zarogówka

0+000

2+470

lokalnie na dł.1.00 km- gm.
Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213924

Szreniawa do
Piotrówki

Gołczanka

0+000

9+077

lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Gołcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Gołcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213924

Szreniawa do
Piotrówki

Dopływ Gołczanki

0+000

0+575

lokalnie na dł. 0,58 km- gm. Gołcza

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Gołcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213924

Szreniawa do
Piotrówki

Cicha

0+000

9+800

lokalnie na dł. 4.00 km - gm.
Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3,30 km- gm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213924

Szreniawa do
Piotrówki

Miechówka

0+000

2+090

lokalnie na dł. 2,09 km- gm.
Miechów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2,09 km- gm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20007213924

Szreniawa do
Piotrówki

Makówka

0+000

5+500

lokalnie na dł. 2.5 km - gm. Gołcza

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Gołcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki
do ujścia

Nidzica

0+000
35+900

4+250
44+856

lokalnie na dł. 5.00 km - gm.
Koszyce, gm. Słaboszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Koszyce, gm. Słaboszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

7,1 km - gm. Słaboszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072139816

Nidzica do Nidki

Nidzica

44+856

63+400

lokalnie na dł. 6.00 km - gm.
Słaboszów, gm. Książ Wielki, gm.
Kozłów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Słaboszów, gm. Książ Wielki,
gm. Kozłów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

8,49 km- gm. Słaboszów, gm. Książ
Wielki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072139816

Nidzica do Nidki

Od Boczkowic

0+000

6+850

lokalnie na dł. 2.50 km- gm.
Słaboszów, gm. Książ Wielki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Słaboszów, gm. Książ Wielki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,30 km - gm. Słaboszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072139816

Nidzica do Nidki

Kalinka

0+000

9+500

lokalnie na dł. 3.50 km - gm.
Słaboszów, gm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Słaboszów, gm. Miechów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

jaz - 1 szt., prawy wał
rzeki Nidzica w gm.
Koszyce, km wału
0+000-2+100 - długość
2100 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 3 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200072139816

Nidzica do Nidki

Od Konaszówki

0+000

3+460

lokalnie na dł. 1.20 km - gm. Książ
Wielki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Książ Wielki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000621398899

Jawornik

Jawornik

0+000

4+320

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Koszyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Koszyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000621398899

Jawornik

Kanał Ulgi

0+000

1+010

lokalnie na dł. 0.50 km - gm.
Koszyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Koszyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062139869

Małoszówka z
dopływami

Małoszówka

12+710

16+370

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Pałecznica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Pałecznica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062139869

Małoszówka z
dopływami

Pałecznica

0+000

2+540

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Pałecznica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Pałecznica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062139869

Małoszówka z
dopływami

Nadzówka

5+000

10+000

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Proszowice, gm. Pałecznica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Proszowice, gm. Pałecznica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,26 km - gm. Książ Wielki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002621379899

Drwinka z
dopływami

Drwinka

13+050

33+837

lokalnie na dł. 7.00 km - gm.
Niepołomice, gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Niepołomice, gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

20,80 km- gm. Niepołomice, gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002621379899

Drwinka z
dopływami

Chobot Olszyny

4+760

10+250

lokalnie na dł. 2.00km - gm.
Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,49 km- gm. Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002621379899

Drwinka z
dopływami

Chobot Olszyny

10+250

12+100

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,85km, gm. Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku
Drwinka w gm.
Niepołomice km wału
10+210-14+730 długość 4520 m, wraz z
infrastruktura
towarzyszącą tj. 6 szt.
przepustów wałowych,
lewy wał potoku
Drwinka w gm.
Niepołomice km wału
10+510-14+600 długość 4090m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20002621379899

Drwinka z
dopływami

Chobot Olszyny

12+100

13+390

lokalnie na dł. 1,29km - gm.
Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,29 km- gm. Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002621379899

Drwinka z
dopływami

Długa Woda

0+000

2+000

lokalnie na dł. 1,00 km - gm.
Niepołomice, gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Niepołomice, gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,17 km- gm. Niepołomice, gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka, gm. Niepołomice,
gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137769

Podłężanka

Podłężanka

0+000

13+200

lokalnie na dł. 4.00 km - gm.
Wieliczka, gm. Niepołomice, gm.
Gdów

PLRW2000162137769

Podłężanka

Bogusława

0+000

6+320

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Niepołomice, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Niepołomice, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137769

Podłężanka

Zakrzówek

0+000

2+700

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Niepołomice, gm. Biskupice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Niepołomice, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137769

Podłężanka

Przebieczany

0+000

2+300

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Biskupice, gm. Wieliczka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Biskupice, gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137769

Podłężanka

Tom

0+000

0+750

lokalnie na dł. 0,75 km - gm.
Biskupice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137769

Podłężanka

Chełmik

0+000

1+900

lokalnie na dł. 1,90 km- gm.
Biskupice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137769

Podłężanka

Zabiele

0+000

1+085

lokalnie na dł. 1,09 km- gm.
Biskupice, gm. Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Biskupice, gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

8,40 km- gm. Wieliczka, gm.
Niepołomice, gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku
Podłężanka w gm.
Niepołomice km wału
0+000-2+700 - długość
2700 m, wraz z
infrastruktura
towarzyszącą tj. 1szt.
przepustów wałowych,
lewy wał potoku
Podłężanka w gm.
Wieliczka km wału
0+000-2+850 - długość
2850 m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000162137769

Podłężanka

Buk

0+000

0+700

lokalnie na dł. 0,70 km- gm.
Biskupice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137769

Podłężanka

Zakrzowianka

0+000

3+100

lokalnie na dł. 1.50 km - gm.
Niepołomice, gm. Biskupice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Niepołomice, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137769

Podłężanka

Zagórze

0+000

2+950

lokalnie na dł.2,95 km - gm.
Niepołomice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162137769

Podłężanka

Drawinka

0+000

1+500

lokalnie na dł.1,50 km - gm.
Niepołomice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Niepołomice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216616

Mierzawa do
Cieku od
Gniewięcina

Mierzawa

63+356

68+590

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Kozłów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216616

Mierzawa do
Cieku od
Gniewięcina

Piekło

0+000

1+170

lokalnie na dł. 1,17 km - gm. Kozłów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kozłów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216189

Lipnica

Bilczycki

0+000

5+100

lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216189

Lipnica

Sławkowice

0+000

3+180

lokalnie na dł. 3,18 km - gm. Gdów,
gm. Biskupice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Gdów, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216189

Lipnica

Brzesowa

0+000

2+680

lokalnie na dł.2,68 km - gm.
Biskupice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216189

Lipnica

Lipnica

0+000

2+470

lokalnie na dł. 2,47 km - gm. Gdów,
gm. Biskupice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,80 km - gm. Kozłów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5,10 km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20006216189

Lipnica

Działy

0+000

2+610

lokalnie na dł.2,61 km - gm. Gdów,
gm. Biskupice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

CSK

4+860

5+460

lokalnie na dł. 0,60 km - gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,60 km- gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Łężkowski

0+000

6+760

lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,21 km- gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Nieznanowicki

0+000

1+520

lokalnie na dł.1,52 km - gm. Gdów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Jaroszówka II

0+000

1+265

lokalnie na dł. 1,27 km - gm. Gdów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Jaroszówka I

0+000

1+675

lokalnie na dł. 1,68 km- gm. Gdów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Klęczana

0+000

2+765

lokalnie na dł. 2,77 km- gm. Gdów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Podlas

0+000

0+950

lokalnie na dł. 0,95 km - gm. Gdów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Stadnicki

0+000

6+060

lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Gdów,
gm. Dobczyce

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów, gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Brzeg

0+000

3+140

lokalnie na dł.3,14 km - gm.
Dobczyce, gm. Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce, gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Tłoki

0+000

2+090

lokalnie na dł. 2,09 km - gm.
Dobczyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Wrzosy

0+000

0+620

lokalnie na dł. 0,62 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Folwark

0+000

1+310

lokalnie na dł. 1,31 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Burdak

0+000

0+700

lokalnie na dł. 0,70 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Węgielnica

0+000

1+800

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,35 km - gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200016213896

Tusznica

Tusznica

0+000

7+230

lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

7,23 km - gm. Kłaj

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006213894

Potok Gnojski

Gnojski

0+000

7+030

lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,93 kmkm - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062138929

Królewski Potok

Królewski

0+000

15+660

lokalnie na dł. 5.00 km - gm. Gdów,
gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

11,30 km - gm. Gdów, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062138929

Królewski Potok

Zborówek

0+000

2+130

lokalnie na dł. 1.00 km - gm.
Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062138929

Królewski Potok

Ryje

0+000

1+535

lokalnie na dł.1,54 km - gm.
Biskupice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200062138929

Królewski Potok

Trąbecki

0+000
1+930

0+750
2+450

lokalnie na dł. 0.80 km - gm.
Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,27 km - gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Stradomka

0+000

0+750

lokalnie na dł.0,75 km - gm. Gdów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,20 km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Podgrodzie

0+000

2+050

lokalnie na dł. 2,05 km - gm. Gdów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Stradomka

23+425

34+695

lokalnie na dł. 5.00 km - gm.
Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,65 km - gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Podlubomierz

0+000

1+903

lokalnie na dł. 1,90 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Dzielce

0+000

2+478

lokalnie na dł. 2,48 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Gruszów

0+000

4+378

lokalnie na dł. 4,38 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Czyżyk

0+000

0+560

lokalnie na dł. 0,56 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Gruszek

0+000

0+570

lokalnie na dł. 0,57 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Mierzeń

0+000

0+986

lokalnie na dł. 0,99 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Mogiłka

0+000

2+000

lokalnie na dł. 2,00 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Sawka

0+000

3+640

lokalnie na dł. 3,64 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Moczury

0+000

2+520

lokalnie na dł. 2,52 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Nadedwór

0+000

1+410

lokalnie na dł. 1,41 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Bucze

0+000

1+065

lokalnie na dł. 1,07 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Bigorzówka

0+000

2+020

lokalnie na dł. 2,02 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Poręba

0+000

1+292

lokalnie na dł. 1,29 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Brzezinka

0+000

2+750

lokalnie na dł. 2,75 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Komorniki

0+000

2+750

lokalnie na dł. 2,75 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Kobyle

0+000

1+660

lokalnie na dł. 1,66 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Olszyny

0+000

1+620

lokalnie na dł. 1,62 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Nalesie

0+000

2+565

lokalnie na dł. 2,57 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Dąbie

0+000

2+680

lokalnie na dł. 2,68 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Poddąbie

0+000

1+512

lokalnie na dł. 1,51 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Naddąbie

0+000

1+200

lokalnie na dł. 1,20 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Brzegowy

0+000

0+807

lokalnie na dł. 0,81 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Doły

0+000

1+350

lokalnie na dł. 1,35 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Kolawa

0+000

0+980

lokalnie na dł. 0,98 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Niwa

0+000

1+450

lokalnie na dł. 1,45 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000621387929

Dopływ spod
Zagórzan

Dzialski

0+000

8+590

lokalnie na dł. 2.50km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,89 km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000621387929

Dopływ spod
Zagórzan

Czarny Las

0+000

3+750

lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,16 km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000621387929

Dopływ spod
Zagórzan

Zajedle

0+000

1+730

lokalnie na dł. 1,73 km - gm. Gdów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1,73 km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000621387929

Dopływ spod
Zagórzan

Nalas

0+000

0+950

lokalnie na dł. 0,95 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Kuniczanka

0+000

2+000

lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Sułówka

0+000

10+560

lokalnie na dł. 3.00km - gm. Gdów,
gm. Wieliczka, gm. Biskupice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów, gm. Wieliczka, gm.
Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Niżowa

0+000

2+035

lokalnie na dł. 2,04 km - gm. Gdów,
gm. Biskupice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Gdów, gm. Biskupice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Wola Dobranowska

0+000

1+470

lokalnie na dł. 1,47 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Grajów 1

0+000

0+575

lokalnie na dł. 0,58 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Wolniki

0+000

1+170

lokalnie na dł. 1,17 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Grajów

0+000

0+965

lokalnie na dł. 0,97 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012213876

Niżowski Potok

Dobranowiczka

0+000

2+375

lokalnie na dł. 2,38 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Zagórzanka

0+000

3+135

lokalnie na dł. 3,14 km -gm.
Biskupice, gm. Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Biskupice, gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

W Łąkach

0+000

1+045

lokalnie na dł. 1,05 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012213876

Niżowski Potok

Wielkie Pole

0+000

0+960

lokalnie na dł. 0,96 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Krzyworzeka

0+000

16+412

lokalnie na dł. 5.50 km - gm.
Raciechowice, gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice, gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Olszynka

0+000

7+300

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Rokitka

0+000

1+015

lokalnie na dł. 1,02 km - gm.
Dobczyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Kozieniec

0+000

2+420

lokalnie na dł. 2,42 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Tuszyna

0+000

1+440

lokalnie na dł. 1,44 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Chełm

0+000

0+910

lokalnie na dł. 0,91 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

6,54 km - gm. Raciechowice, gm.
Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Siniawa

0+000

3+110

lokalnie na dł. 3,11 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Wierzysko

0+000

1+425

lokalnie na dł. 1,43 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Zastępa

0+000

2+500

lokalnie na dł. 2,50 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Lemiesz

0+000

3+200

lokalnie na dł. 3,20 km - gm.
Raciechowice, gm. Dobczyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice, gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Zajazd

0+000

0+815

lokalnie na dł. 0,82 km - gm.
Raciechowice, gm. Dobczyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice, gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Wzory I

0+000

0+950

lokalnie na dł. 0,95 km - gm.
Raciechowice,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Zarębki

0+000

2+475

lokalnie na dł. 2,48 km - gm.
Raciechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Wzory II

0+000

1+770

lokalnie na dł. 1,77 km - gm.
Raciechowice,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Sarnik

0+000

2+945

lokalnie na dł. 2,95 km - gm.
Raciechowice, gm. Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice, gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Grodzisko

0+000

1+900

lokalnie na dł. 1,90 km - gm.
Raciechowcie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Raciechowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Lipnik

0+000

8+090

lokalnie na dł. 3.50 km - gm.
Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Czernin

0+000

4+960

lokalnie na dł. 2.50 km - gm.
Wiśniowa

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Czerwin

0+000

2+330

lokalnie na dł.2,33 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Kąty

0+000

1+370

lokalnie na dł.1,37 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Kretówki

0+000

3+260

lokalnie na dł.3,26 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Granice

0+000

4+910

lokalnie na dł.4,91 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Dział I

0+000

1+880

lokalnie na dł.1,88 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Dział II

0+000

0+920

lokalnie na dł.0,92 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Podgrodzisko

0+000

2+200

lokalnie na dł.2,20 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Kalisiówka

0+000

1+600

lokalnie na dł.1,60 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Działek

0+000

2+040

lokalnie na dł.2,04 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Na Podoły

0+000

1+950

lokalnie na dł.1,95 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Osikowy

0+000

2+210

lokalnie na dł.2,21 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Kobylarka

0+000

1+520

lokalnie na dł.1,52 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Szałas

0+000

1+000

lokalnie na dł.1,00 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Sikornica

0+000

2+500

lokalnie na dł.2,50 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Pałączki

0+000

0+800

lokalnie na dł.0.80 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Sobówka

0+000

0+700

lokalnie na dł.0,70 km, gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Gazdówka

0+000

1+025

lokalnie na dł.1,03 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Kusówka

0+000

0+850

lokalnie na dł.0,85 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Kobielnik

0+000

4+875

lokalnie na dł.2.50 km - gm.
Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Wilkówka

0+000

2+900

lokalnie na dł.2,90 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Lisówka

0+000

1+700

lokalnie na dł.1,70 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138749

Krzyworzeka

Twardosz

0+000

1+122

lokalnie na dł.1,12 km - gm.
Wiśniowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200002138599

Zbiornik
Dobczyce

Wolnica

0+000

4+590

lokalnie na dł.4,59 km - gm.
Siepraw

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Siepraw

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200002138599

Zbiornik
Dobczyce

Byszyce

0+000

2+860

lokalnie na dł.2,86 km - gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200002138599

Zbiornik
Dobczyce

Bycze

0+000

0+740

lokalnie na dł.0,74 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200002138599

Zbiornik
Dobczyce

Byk

0+000

0+670

lokalnie na dł.0,67 km- gm.
Wieliczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Wieliczka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200002138599

Zbiornik
Dobczyce

Brzezówka

0+000

2+450

lokalnie na dł.2,45 km - gm.
Dobczyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200002138599

Zbiornik
Dobczyce

Burletka

0+000

1+350

lokalnie na dł.1,35 km - gm.
Dobczyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacych gm. Dobczyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

Osieczański

0+000

1+170

lokalnie na dł.1,17 km - gm.
Myślenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,51 km- gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138399

Raba od
Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

San

0+000

3+165

lokalnie na dł.3,17 km - gm.
Myślenice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie na całej długości w
miejscach tego wymagajacychgm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,75 km- gm. Myślenice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002621379899

Drwinka z
dopływami

Chobot Olszyny

0+000

4+660

na odcinku 2000m w m. Drwinia
odrosty samosiewek, zwisające
gałęzie, na odcinku 200 m w m.
Dziewin odrosty samosiewek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2300 m w m. Dziewin
oraz na odcinku 2360 w m.
Drwinia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

6+000

na odcinku 500 m w m. Niedary, na
2 odcinkach po 350 m w m.
Bieńkowice oraz na odcinku 1950 m
w m. Wyżyce - odrosty z kęp i
samosiewki,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1550 m w m. Niedary,
na odcinku 1150m w m.
Bieńkowice, na odcinku 2950 m w
m. Wyżyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002621379899

Drwinka z
dopływami

Bieńkowski

0+000

13+150

na 6 odcinkach po 200 m w m.
Niedary, na 200 m w m. Świniary,
na 2 odcinkach po 500 m. w m.
Zielona, na 2 odcinkach po 500 m w
m. Drwinia, na 2 odcinkach po 500
m w m. Dziewin - wycinka
odrostów, samosiewek

10+000

na 3 odcinkach po 200 m w m.
Świniary, na 2 odcinach po 2850 m
w m. Grobla, na 2 odcinkach po
1300 m. w m. Ispina -wycinka
odrostów z kęp, samosiewek

na 10 odcinkach po 200 m w m.
Bogucice, Zatoka, Borek, na 8
odcinkach po 150 m w m. Ostrów
Szlachecki, Rzezawa wycinka
odrostów z kęp, samosiewek

PLRW20002621379899

Drwinka z
dopływami

PLRW20002621379899

Drwinka z
dopływami

PLRW200016213944

Gróbka do
Potoku
Okulickiego

Kanał Zatocki
(Zatocki)

0+000

9+020

PLRW200016213944

Gróbka do
Potoku
Okulickiego

Jodłowski

3+650

5+040

PLRW200016213944

Gróbka do
Potoku
Okulickiego

Drwinka

Strumień

Wyrwa ( Okulicki )

0+000

0+000

0+000

11+620

na 12 odcinkach po 100 m w m.
Bratucice, Borek, na 10 odcinkach
po 200 m w m. Okulice, Dębina,
Borek - usuwanie odrostów z kęp,
samosiewek

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 3000 m w m. Niedary,
na odcinku 300 m w m. Świniary,
na odcinku 1500 m. w m. Zielona,
na odcinku 2500 m. w m. Drwinia,
na odcinku 3210 w m. Dziewin

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1700 m w m. Świniary,
na odcinku 5700 m w m. Grobla,
na odcinku 2600 m w m. Ispina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2170 m w m.
Bogucice, na odcinku 2550 m w
m. Zatoka, na odcinku 1000 m w
m. Borek, na odcinku 2000 m w
m. Ostrów Szlachecki, na odcinku
1300 m w m. Rzezawa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1390 m w m.
Jodłówka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2920 m w m.
Bratucice, na odcinku 1790 w m.
Okulice, na odcinku 1790 w m.
Dębina, na odcinku 5005 m w m.
Borek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał potoku
Drwinka w gm.
Drwinia, km wału
0+000-10+510, prawy
wał potoku Drwinka w
gm. Drwinia, km wału
0+000-10+210- długość
ogółem 20720m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 22 szt.
przepustów wałowych i
1 szt. przepompowni.
lewy wał potoku
Strumień w gm.
Drwinia, km wału
0+000-1+560, prawy
wał potoku Strumień w
gm. Drwinia, km wału
0+000-1+870- długość
ogółem 3430m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 12 szt.
przepustów wałowych.
lewy wał potoku
Zatocki w gm. Bochnia,
km wału 0+000-1+676,
prawy wał potoku
Zatocki w gm. Bochnia,
km wału 0+000-1+674 długośc ogółem
3350m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 5 szt.
przepustów wałowych.
lewy wał potoku
Jodłowskiego w gm.
Rzezawa, km wału
0+000-0+650, prawy
wał potoku
Jodłowskiego w gm.
Rzezawa, km wału
0+000-0+160, - długość
ogółem 810m.
lewy i prawy wał
potoku Okulickiego w
gm. Rzezawa, km wału
0+000-0+600 - długość
ogółem 1200m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 4 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Kopaliny

0+000

3+150

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok Kobylecki
(Kobylecki)

0+000

4+550

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2500 m w m. Kobyle,
na odcinku 500 m w m. Łomna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : stopień 15 szt.

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

38+500

na odcinku 2020 m w m.
Cerekiew, na odcinku 2120 w m.
Bratucice, na odcinku 2740 m w
m. Bogucice, na odcinku 2200 m
w m. Ostrów Szlachecki, na
odcinku 2880 w m. Gawłów, na
odcinku 2950 w m. Krzeczów, na
odcinku 2300 w m. Rzezawa, na
odcinku 700 m w m. Łazy, na
odcinku 2600 m w m. Brzeźnica i
Bochnia.

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : stopień 19 szt. w
m. Cerekiew, Bratucice, Bogucice,
Ostrów Szlachecki, Gawłów, Krzeczów,
Rzezawa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2020 m w m.
Cerekiew, na odcinku 2120 w m.
Bratucice, na odcinku 2740 m w
m. Bogucice, na odcinku 2200 m
w m. Ostrów Szlachecki, na
odcinku 2880 w m. Gawłów, na
odcinku 2950 w m. Krzeczów, na
odcinku 2300 w m. Rzezawa, na
odcinku 700 m w m. Łazy, na
odcinku 2600 m w m. Brzeźnica i
Bochnia.

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : stopień 19 szt. w
m. Cerekiew, Bratucice, Bogucice,
Ostrów Szlachecki, Gawłów, Krzeczów,
Rzezawa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 5850 m w m. Gawłów,
Słomka, Krzeczów, Bochnia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

54+395

PLRW200019213969

Uszwica od
Niedźwiedzia do
ujścia

Uszwica

54+395

9+120

na odcinku 2500 m w m. Stary
Wiśnicz i Mały Wiśnicz

na odcinku 9000 m w m. Lipnica
Dolna, Lipnica Murowana, Rajbrot

Uszwica

Gróbka

mechanicznie,
ręcznie

67+115

PLRW2000122139669

Gróbka do
Potoku
Okulickiego

wycinka samosiewekna 2 odcinkach
300 m w m. Szczurowa, na 3
odcinkach po 400 m w m. Brzesko
na 3 odcinkach po 150 m. w msc.
Zawada Uszewska na 3 odcinkach
po 100 m w msc. Uszew

corocznie

na odcinku 18000 m w m.
Szczurowa, Borzecin, Jadowniki,
Brzesko, Zawada Uszewska,
Uszew, Gnojnik

Uszwica do
Niedźwiedzia

PLRW200016213944

na 2 odcinkach po 550 m w m.
Stary Wiśnicz, na 4 odcinkach po
150 m i 2 odcinkach po 500 mw m.
Mały Wiśnicz - wycinka odrostów z
kęp i samosiewek

Poz. 4055

PLRW200019213949

Gróbka od
Potoku
Okulickiego (bez
Potoku)

Gróbka

9+120

38+500

PLRW200016213944

Gróbka do
Potoku
Okulickiego

Potok Krzeczowski
(Krzeczowski)

0+000

5+850

na 4 odcinkach 50 m w m. Gawłów,
Słomka, na 6 odcinkach po 100 m w
m. Krzeczów, Bochnia - wycinka
samosiewek

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp, gurt szt 6

w czasie
wykonywania
konserwacji
potoku

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : opaski na odcinku
5738m w m. Lipnica Dolna, Lipnica
Murowana, Rajbrot.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał rzeki Uszwica
w gm. Szczurowa,
Borzęcin - km wału
0+000-14+100, wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 5 szt
przepustów wałowych ,
prawy wał rzeki
Uszwica w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-19+400 wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 9 szt
przepustów wałowych i
1 szt przepompowni

lewy wał potoku
Gróbka w gm. Rzezawa
i gm. Bochnia, km wału
7+700-24+900, prawy
wał potoku Gróbka w
gm. Rzezawa i gm.
Bochnia, km wału
10+760-25+720 długość ogółem
32160m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 67 szt.
przepustów wałowych
lewy wał potoku
Gróbka w gm. Rzezawa
i gm. Bochnia, km wału
7+700-24+900, prawy
wał potoku Gróbka w
gm. Rzezawa i gm.
Bochnia, km wału
10+760-25+720 długość ogółem
32160m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 67 szt.
przepustów wałowych
lewy wał potoku
Krzeczowski w gm.
Bochnia, km wału
0+000-1+040, prawy
wał potoku
Krzeczowski w gm.
Bochnia, km wału
0+000-1+070 - długość
ogółem 2110, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych.

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW200016213944

Gróbka do
Potoku
Okulickiego

Ulga

0+000

1+650

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Piekarski (
Wieniawski )

0+000

2+250

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Borowianka

0+000

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Górzański

0+000

Poz. 4055

lewy i prawy wał
potoku Ulga w gm.
Rzezawa, km wału
0+000-1+650 - długość
ogółem 3300m.

na odcinku 890 m w m. Rzezawa,
na odcinku 760 m w m. Jodłówka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1000 m w m. Lipnica
Dolna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : opaski na długości
520mb w m. Lipnica Dolna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

8+240

na odcinku 4000 m w m.
Chronów, Kobyle, Borówna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : opaski na długości
1000m w m. Chronów, Borówna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

5+750

na odcinku 2500 m w m. Lipnica
Dolna, Lipnica Górna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 5000 w m. Chronów,
Kobyle, Wisnicz Stary,
Leksandrowa, Połom Duzy.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 200 m i na 4
odcinkach po 250 m w m. Lipnica
Dolna - wycinka odrostów z kęp,
samosiewek

na 12 odcinkach po 100 m i 14
odcinkach po 250 m w m. Chronów,
Kobyle, Wiśnicz Stary,
Leksandrówka, Połom Dużyusunięcie odrostów z kęp,
samosiewek

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Leksandrówka

3+600

18+330

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok k. Szkoły

0+000

0+250

na odcinku 250 m w m. Rajbrot

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200016213944

Gróbka do
Potoku
Okulickiego

Potok spod
Jodłowskiej Góry

0+000

1+470

na odcinku 1470 m w m.
Jodłówka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200016213944

Gróbka do
Potoku
Okulickiego

Potok Kiebło

0+000

2+000

na odcinku 2000 m w m.
Brzeźnica

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Księży ( Potok Duży
Potok )

0+000

2+000

na odcinku 1000 m w m. Lipnica
Górna, Lipnica Murowana

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Poto pod Herodem

0+000

1+300

na odcinku 1000 m w m. Lipnica
Dolna

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok Zadebrze

0+000

1+350

na odcinku 1000 m w m. Lipnica
Dolna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok k. Berety

0+000

1+750

na odcinku 1200 m w m. Lipnica
Dolna, Lipnica Murowana

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok Winkiel

0+000

0+750

na odcinku 500 m w m. Lipnica
Górna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok k. Tartaku

0+000

1+000

na odcinku 700 m w m. Lipnica
Górna

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok spod
Dominicznej Góry

0+000

0+400

na odcinku 300 m w m. Rajbrot

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok Jędraski

0+000

0+400

na odcinku 300 m w m. Rajbrot

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok k.Piekarni

0+000

1+100

na odcinku 800 m w m. Rajbrot

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok pod Kuckiem

0+000

0+900

na odcinku 650 m w m. Rajbrot

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Potok k. Durbasa

0+000

1+000

na odcinku 700 m w m. Borówna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162138994

Babica

Babica

0+000

6+240

na 2 odcinkach po 200 m oraz na 2
odcinkach po 500 m w m. Bochniawycinka odrostów, samosiewek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2130 m oraz na
odcinku 1620 m w m. Bochnia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lewy i prawy wał
potoku Babica w gm.
Miasto Bochnia, km
wału 0+000-1+241długość ogółem
2482m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

CSK

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Czyrzyczka
(Czyżyczka)

PLRW2000122138839

PLRW2000142138899

PLRW2000262138998

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Młynówka

Potok Proszowski
(Proszowski)

Stradomka

Stradomka

Młynówka

– 4081 –

0+000

0+000

0+000

0+750

0+750

0+000

8+600

na 4 odcinkach po 200 m w m.
Proszówki, na 2 odcinkach po 1000
m w m. Damienice, na 2 odcinkach
po 100 m w m. Cikowice, na 2
odcinkach po 500 m w m.
Stanisławice-wycinka odrostów,
samosiewek

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2100 w m. Proszówki,
na odcinku 3550 w m. Damienice,
na odcinku 550 m w m. Cikowice,
na odcinku 2400m w m.
Stanisławice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4+860

na 4 odcinkach po 350 m m.
Damienice i Cikowice, na 4
odcinkach po 200 m w m.
Stanisławice-wycinka odrostów,
samosiewek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 200 m w m.
Damienice, ma odcinku 1470 m w
m. Cikowice, na odcinku 2530 w
m. Stanisławice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3+490

na 2 odcinkach po 250 m w m.
Siedlec, na 4 odcinkach po 200 m i
2 odcinkach po 500 m w m.
Nieszkowice Małe - wycinka
odrostów z kęp, samosiewek

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 900 m w m. Siedlec,
na odcinku 1570 m w m.
Nieszkowice Małe

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

23+425

na odcinku 18 000 m w m.
Stradomka, Chrostowa, Sobolów,
Kamyk, Wola Wieruszycka,
Wieruszyce, Brzezowa, Łapanów,
Boczów, Wolica, Grabie,
Lubomierz

23+425

na odcinku 18 000 m w m.
Stradomka, Chrostowa, Sobolów,
Kamyk, Wola Wieruszycka,
Wieruszyce, Brzezowa, Łapanów,
Boczów, Wolica, Grabie,
Lubomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2460 m w m.
Baczków, na odcinku 2840 w m.
Gawłówek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5+300

na 6 odcinkach po 100 m i 2
odcinkach po 400 m w m. Baczków,
na 8 odcinkach po 300 m w m.
Gawłówek-wycinka odrostów,
samosiewek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : jaz 1 szt., rampabystrze - 2 szt., opaski na długości
15083 m w m. Stradomka, Chrostowa,
Sobolów, Kamyk, Wola Wieruszycka,
Wieruszyce, Brzezowa, Łapanów,
Wolica, Boczów, Grabie.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : jaz 1 szt., rampabystrze - 2 szt., opaski na długości
15083 m w m. Stradomka, Chrostowa,
Sobolów, Kamyk, Wola Wieruszycka,
Wieruszyce, Brzezowa, Łapanów,
Wolica, Boczów, Grabie.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Potok Kobylecki
(Kobylecki)

0+000

2+800

na odcinku 480 m w m. Łapanów,
na odcinku 1000 m w m. Kobylec

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

0+000

7+500

na odcinku 4500 m. w m. Boczów,
Tarnawa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał rzeki
Stradomka w gm.
Łapanów, km wału
0+000-1+720 oraz km
wału 0+000-0+520,
prawy wał rzeki
Stradomka w gm.
Łapanów, km wału
0+000-0+150, - długość
ogółem 2390m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 10 szt.
przepustów wałowych.
lewy wał rzeki
Stradomka w gm.
Łapanów, km wału
0+000-1+720 oraz km
wału 0+000-0+520,
prawy wał rzeki
Stradomka w gm.
Łapanów, km wału
0+000-0+150, - długość
ogółem 2390m wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 10 szt.
przepustów wałowych.

lewy wał potoku
Kobyleckiego w gm.
Łapanów, km wału
0+000-0+155, prawy
wał potoku
Kobyleckiego w gm.
Łapanów, km wału
0+000-0+200 - długość
ogółem 355m, wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą tj. 2 szt.
przepustów walowych.

umocnienia skarp : stopień 4 szt.,
opaski na odcinku 2675m w m.
Boczów, Tarnawa,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122138849

Tarnawka

Przeginia
(Pluskawka)

– 4082 –

0+000

8+520

Poz. 4055

na odcinku 5000 m w m.
Tarnawa, Zbydbniów, Rdzawa,
Kamionna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : stopień 6 szt.,
opaski na odcinku 2655m w m.
Tarnawa, Zbydniów, Rdzawa.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Rdzawka

0+000

7+300

na 8 odcinkach po 100 m w m.
Zbydniów, Ujazd, na 10 odcinkach
po 150 m w m. Kierlikówka ,
Kamionna, Bełdno-wycinka
odrostów z kęp, samosiewki

PLRW20001221388899

Polanka

Wichracz

0+000

3+500

na 4 odcinkach po 100 m i na 4
odcinkach po 400 m w m.
Królówka-wycinka odrostów,
samosiewek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2500 m w m.
Krółowka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : stopień 19 szt. w
m. Królówka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 200 m w m.
Moszczenica, na 6 odcinkach po
250 m i 2 odcinkach po 400 m w m.
Łapczyca-wycięcie odrostów,
samosiewek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 4000 m w m.
Moszczenica i Łapczyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp ; stopień 3 szt., jaz 1
szt., opaski na odcinku 1979m w m.
Moszczenica i Łapczyca

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 5000 m w m.
Zbydniów, Ujazd, Kierlikówka,
Kamionna, Bełdno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : stopień 20 szt., na
odninku - opaski 3172m w m.
Zbydniów, Ujazd, Kierlikówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162138989

Potok Łapczycki

Poto Łapczycki
(Łapczycki)

0+000

6+400

PLRW2000122138849

Tarnawka

Kamionka

0+000

3+380

na odcinku 2500 m w m.
Kamionna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : stopień 19 szt.,
opaski na długości 1670m w m.
Kamionna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138869

Potok Trzciański

Podkosówka

0+000

5+670

na odcinku 4000 m w m. Łąkta
Górna, Bytomsko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp : stopień 9 szt.,
opaski na odcinku 2710m w m. Łąkta
Górna, Bytomsko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221388899

Polanka

Polanka

0+000

16+540

na odcinku 5000 m w m. Buczyna,
Nieprześnia, Zawada, Nieszkowice
Wielkie, Królówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Sanka

0+000

4+300

na odcinku 1300 m w m. Łąkta
Górna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138729

Młynówka

Młynówka

0+000

1+760

na odcinku 1000 m w m. Grabie,
Kepanów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Potok Boczów

0+000

0+750

na odcinku 750 m m. Boczów,
Tarnawa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4083 –

Poz. 4055

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Potok k. Magdziarza

0+000

1+200

na odcinku 1200 m w m.
Kępanów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Potok Beczka

0+000

1+500

na odcinku 1500 m w m. Grabie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162138989

Potok Łapczycki

Potok Trzonia

0+000

1+300

na odcinku 1300 m w m. Łapczyca

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000162138989

Potok Łapczycki

Potok Gierczycki

0+000

1+800

na odcinku 1800 m w m.
Gierczyce i Moszczenica

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921389999

Raba od Zb.
Dobczyce do
ujścia

Potok Siedlecki

0+000

3+500

na odcinku 3500 m w m. Siedlec,
Nieszkowice Małe, Gierczyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Potok Nadole

0+000

0+460

na odcinku 460 m w m. Żegocina

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Potok k. Krawczyka

0+000

2+620

na odcinku 2620 m w m. Łąkta
Dolna, Łąkta Górna

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Potok Łapanowski

0+000

1+500

na odcinku 1500 m w m. Łapanów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Potok Pustka

0+000

0+500

na odcinku 500 m w m. Tarnawa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Potok Dworski

0+000

1+400

na odcinku 1000 m w m. Kobylec,
Wieruszyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Cichawka ( Potok
Kacza Góra )

0+000

2+000

na odcinku 1200 m w m.
Cichawka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Potok Sieradzka

0+000

1+500

na odcinku 1000 m w m. Sobolów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Potok Chrostówka

0+000

0+600

na odcinku 400 m w m.
Chrostowa

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221388899

Polanka

Potok
Pogwizdowianka

0+000

1+200

na odcinku 1000 m w m.
Pogwizdów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221388899

Polanka

Potok Zawadka

0+000

1+300

na odcinku 1000 m w m.
Nieszkowice Wielkie, Pogwizdów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221388899

Polanka

Potok Olchawianka

0+000

4+500

na odcinku 2000 m w m. Olchawa

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Potok spod Krasnej
Góry

0+000

0+700

na odcinku 500 m w m. Borówna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142138899

Stradomka od
Tarnawki do
ujścia

Potok k.Hexe

0+000

1+530

na odcinku 1000 m w m. Żegocina

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218489

Czarny Potok

Czarny Potok

0+000

5+690

na odcinku 2500 m w m.
Iwkowa, Wytrzyszczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139676

Borowa Struga

Borowa Struga

0+000

6+860

na odcinku 3000 m w m. Borzecin

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał potoku
Borowa Struga w gm.
Borzęcin - km wału
0+000-3+600, wraz z
infrastruktura
towarzyszacą tj. 4 szt
przepustów wałowych ,
prawy wał potoku
Borowa Struga w gm.
Borzęcin - km wału
0+000-3+600wraz z

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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towarzyszacą tj. 4 szt
przepustów wałowych

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Domanie

0+000

2+900

na odcinku 1000 m w m. Dębno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200021213999

Wisła od Raby
do Dunajca

Drwień

0+000

6+142

na odcinku 6142 m w m. Wola
Przemykowska, Zaborów, Księże
Kopacze

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019213949

Gróbka od
Potoku
Okulickiego (bez
Potoku)

Gróbka

0+000

9+120

PLRW2000262139949

Kanał
Jadownicki

Jadownicko-Pojawski

9+000

PLRW2000172139989

Kisielina

Kisielina

PLRW2000262139689

Ulga Uszewska z
Kortnicą

PLRW2000122139669

PLRW2000122139669

wycinka samosiewekna 1 odcinku
300 m w m. Górka, na 2 odcinkach
po 150 m w m. Dabrówka Morska i
na 2 odcinkach po 200 m w m.
Strzelce Wielkie, na 2 odcinkach na
300m w m. Uście Solne

na odcinku 5000 m w m. Górka,
Dabrówka Morska, Strzelce Małe,
Strzelce Wielkie, Uście Solne,
Wrzępia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

14+650

na odcinku 5650 m w m. Pojawie,
Dołęga

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

32+312

43+670

na odcinku 1000 m w m. Perła,
Sufczyn, Łysa Góra

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Korytnica

0+000

7+900

na odcinku 7900 m w m. Kwików,
Szczurowa, Rylowa, Borzęcin

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Uszwica do
Niedźwiedzia

Leksandrówka

0+000

3+600

na odcinku 1000 m w m. Poręba
Spytkowska

corocznie

Uszwica do
Niedźwiedzia

Niedźwiedź

0+000

18+600

na odcinku 11000 m w m.
Maszkienice, Wola Dębińska,
Dębno, Porabka Uszewska, Doły

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp stopień wodny szt.
2,

w czasie
wykonywania
konserwacji
potoku

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp, gurt szt 4

w czasie
wykonywania
konserwacji
potoku

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp, gurt szt 5

w czasie
wykonywania
konserwacji
potoku

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp, gurt szt 15, stopień
wodny szt 2

w czasie
wykonywania
konserwacji
potoku

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał potoku
Gróbka w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-7+700, wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 9 szt
przepustów wałowych
, prawy wał potoku
Gróbka w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-10+760 wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 17 szt
przepustów wałowych i
1 szt przepompowni

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000172139489

Uszewka

Podszumin

0+000

8+200

na odcinku 4000 m w m.
Niedzieliska, Borzecin

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp stopień wodny szt 1

w czasie
wykonywania
konserwacji
potoku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139489

Uszewka

Przyrowicie Stawiska

0+000

14+500

na odcinku 14500 m w m.
Szczurowa, Rylowa, Borzecin

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp stopień wodny szt 3

w czasie
wykonywania
konserwacji
potoku

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262139689

Ulga Uszewska z
Kortnicą

Strumień

0+000

3+600

na odcinku 3600 m w m.
Szczurowa, Rząchowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139489

Uszewka

Szczepanowski

0+000

1+340

na odcinku 800 m w m.
Mokrzyska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139676

PLRW2000262139689

PLRW2000172139489

PLRW2000122139669

Borowa Struga

Ulga Uszewska z
Kortnicą

Uszewka

Uszwica do
Niedźwiedzia

Ulga Borowej Strugi

Ulga Uszewki

Uszewka

Uszwica

0+000

0+000

0+000

0+000

na odcinku 4000 m w m. Kwików,
Zaborów, Szczurowa, Dołęga

6+150

3+600

23+155

wycinka samosiewekna 2 odcinkach
300 m w m. Szczurowa, na 3
odcinkach po 200 m w m.
Rząchowa na 5 odcinkach po 150
m. w msc. Mokrzyska, na 3
odcinkach po 100 m w msc. Rudy
Rysie

54+395

wycinka samosiewekna 2 odcinkach
300 m w m. Szczurowa, na 3
odcinkach po 400 m w m. Brzesko
na 3 odcinkach po 150 m. w msc.
Zawada Uszewska na 3 odcinkach
po 100 m w msc. Uszew

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 3600 m w m. Górka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 8000 m w m.
Szczurowa, Rząchowa,
Niedzieliska, Rudy Rysie, Bucze,
Mokrzyska,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 18000 m w m.
Szczurowa, Borzecin, Jadowniki,
Brzesko, Zawada Uszewska,
Uszew, Gnojnik

umocnienia skarp stopień wodny szt 7

w czasie
wykonywania
konserwacji
potoku

mechanicznie,
ręcznie

umocnienia skarp, gurt szt 6

w czasie
wykonywania
konserwacji
potoku

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku
Przyrowicie Stawiska w
gm. Szczurowa - km
wału 0+000-1+450

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku Ulga
Borowej Strugi w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-2+340 wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj.2 szt
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał potoku Ulga
Uszewki w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-3+420, prawy
wał potoku Ulga
Uszewki w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-3+400 wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 2 szt
przepustów wałowych
lewy wał potoku
Uszewka w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-9+765, wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 9 szt
przepustów wałowych
, prawy wał potoku
Uszewka w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-9+840 wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 11szt
przepustów wałowych i
1 szt przepompowni
lewy wał rzeki Uszwica
w gm. Szczurowa,
Borzęcin - km wału
0+000-14+100, wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 5 szt
przepustów wałowych ,
prawy wał rzeki
Uszwica w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-19+400 wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 9 szt
przepustów wałowych i
1 szt przepompowni

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4087 –

Poz. 4055

PLRW200019213949

Gróbka od
Potoku
Okulickiego (bez
Potoku)

Uście Solne

0+000

1+200

na odcinku 300 m w m. Strzelce
Małe

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139676

Borowa Struga

Wróblówka

0+000

4+460

na odcinku 2500 m w m.
Szczurowa, Dołega, Borzęcin

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139469

Młynówka
(Dopływ spod
Buczkowa)

Wrzępski

0+000

6+960

na odcinku 6960 m w m. Strzelce
Wielkie, Wrzępia

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Kowalówka

0+000

5+000

na odcinku 2500 m w m. Poręba
Spytkowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

W Gosprzydowej 1

0+000

2+640

na odcinku 1000 m w m.
Gosprzydowa, Tymowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

W Gosprzydowej
Boczny 2

0+000

1+200

na odcinku 500 m w m.
Gosprzydowa,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Z Okocimia

0+000

2+180

na odcinku 500 m w m. Okocim,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139989

Kisielina

Od Grabna

0+000

2+560

na odcinku 800 m w m. Sufczyn

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139989

Kisielina

W Łysej Górze

0+000

1+060

na odcinku 500 m w m. Łysa
Góra

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Zagrody

0+000

3+460

na odcinku 1200 m w m. Uszew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał potoku
Wrzępski w gm.
Szczurowa - km wału
0+000-1+450 wraz z
infrastrukturą
towarzyszacą tj. 1 szt
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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Uszwica do
Niedźwiedzia

Zawadka

0+000

3+310

na odcinku 1200 m w m. Zawada
Uszewska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200016213944

Gróbka do
Potoku
Okulickiego

Spod Jodłowskiej
Góry

1+470

2+140

na odcinku 1000 m w m. Jasień

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122139669

Uszwica do
Niedźwiedzia

Grodna

0+000

6+450

na odcinku 6000 m w m.
Jadowniki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147289

Białka

Bela

0+000

9+660

na odcinku 5000 m w m. Iwkowa
na odcinku 1000 m w m. Porabka
Iwkowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Drużkowianka

0+000

2+102

na odcinku 480 m w m. Piaski
Drużków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Potok Czchowski

0+000

2+450

na odcinku 1000 m w m. Czchów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147529

Tymówka

Tymówka

0+000

9+000

na odcinku 4000 m w m. Jurków,
Tworkowa, Tymowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062147549

Złocki Potok

Zelina Biskupska

0+000

6+500

na odcinku 3500 m w m.
Biskupice Melsztyńskie, Jurków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Zelina Czchowska

0+000

3+750

na odcinku 1150 m w m. Czchów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147529

Tymówka

Zelina Jurkowska

0+000

12+300

na odcinku 4000 m w m. Jurków,
Tworkowa, Tymowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200062147549

Złocki Potok

Zelina Złocka

0+000

4+080

na odcinku 1000 m w m.
Biskupice Melsztyńskie, Złota

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147289

Białka

Św. Urban

0+000

2+940

na odcinku 1000 m w m. Iwkowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Św. Hubert

0+000

1+840

na odcinku 1000 m w m. Iwkowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147529

Tymówka

Bukowiec

0+000

2+180

na odcinku 800 m w m. Tymowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147529

Tymówka

Zelinka

0+000

2+100

na odcinku 1000 m w m.
Tymowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147529

Tymówka

Pod Basztą

0+000

0+100

na odcinku 100 m w m. Czchów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017218769

14+630

28+130

13,5 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem oraz powodujących
zarastanie zbieraczy drenarskich lokalnie na całej długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

13,5 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

13,5 km
stopnie w km 19+360, 24+120

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,5 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,805 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Grabinka

Czarna

PLRW2000122182899

Olszynka

Jabłonka
Czermianka

2+025

4+830

2,8 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem oraz powodujących
zarastanie zbieraczy drenarskich lokalnie na całej długości

PLRW2000122182899

Olszynka

Jabłonka
Czermianka

4+830

8+350

3,52 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km – w zależności od ilości
zatorów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006218729

Potok
Chotowski

Chotowski

13+520

15+660

2,14 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,14 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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Potok
Chotowski

Chotowski

15+660

17+640

1,98 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem - lokalnie na całej
długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,98 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006218729

Potok
Chotowski

Chotowski

17+640

18+000

0,36 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,36 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006218729

Potok
Chotowski

Chotowski

18+000

19+220

1,22 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem - lokalnie na całej
długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,22 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006218729

Potok
Chotowski

Chotowski

19+220

19+440

0,22 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,22 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006218729

Potok
Chotowski

Chotowski

19+440

20+840

1,40 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem - lokalnie na całej
długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,40 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

9+550

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody potokiem oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich - lokalnie na całej
długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

9,55 km - usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

8,6 km
stopnie w km 0+850, 2+270, 2+700
bystrotok w km 5+210

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

6,0 km
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017218769

Grabinka

Jabłoniec

0+000

1,98 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,22 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,40 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

6,0 km
Stopnie w km 1+800, 1+940, 2+040

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006218729

Potok
Chotowski

Nr 5

0+000

6+000

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody potokiem oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich - lokalnie na całej
długości

PLRW2000122182899

Olszynka

Olszynka

12+000

29+100

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody potokiem - lokalnie na
całej długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

10,08 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017218769

Grabinka

Jesionna
Przemes

0+260

11+440

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody potokiem oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich - lokalnie na całej
długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

11,18 km
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

11,18 km
Próg w km 9+660

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182899

Olszynka

Swoszówka
Swoszowianka

0+000

7+000

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody potokiem - lokalnie na
całej długości

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,5 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000122182899

Olszynka

Od Żurowej

0+000

6+500

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody potokiem - lokalnie na
całej długośc,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,5km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000262139949

Kanał
Jadownicki

Kanał Jadownicki
Jadownicko-Pojawski

0+000

9+000

Wycinka zakrzaczeń lokalnie na
całej długości potoku,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

9 km - odmulenie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

9 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał Kisieliny w
km 0+000 - 16+325
(16,325 km) wraz z
infrastrukturą: 22 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Kisieliny w
km 0+000 - 16+193
(16,193km) wraz z
infrastrukturą: 16 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139989

Kisielina

Kisielina

0+000

20+700

Wycinka zakrzaczeń oraz odrostów
z ubezpieczenia stopy skarp lokalnie na całej długości potoku
(międzywale)

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

20,7 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

20,7 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139989

Kisielina

Kisielina

20+700

32+312

Wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wodyp - lokalnie na całej
długości potoku

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok.. 5 km na terenie gmin
Borzęcin i Wojnicz oraz usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,16 km - uregulowane odcinki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139989

Kisielina

Łopoński Potok
Pokrzywka

0+000

2+775

Wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wodyp - lokalnie na całej
długości potoku

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

namuły - 2,775 km
0,2 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk oraz usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,775 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139989

Kisielina

Łopoński Potok
Pokrzywka

2+775

4+400

Wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wodyp - lokalnie na całej
długości potoku

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,3 km – w zależności od ilości
zatorów oraz usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

14+500

14,5 km Wycinka zakrzaczeń
utrudniających spływ wodyp lokalnie na całej długości potoku

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

14,5 km oraz usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał Ulgi w km
0+000 - 5+570 (5,57
km) wraz z
infrastrukturą: 6 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał Zabawskiego
w km 0+000 - 0+600
(0,60 km) wraz z
infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Zabawskiego
w km 0+000 - 0+600
(0,60 km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000172139989

Kisielina

Ulga

0+000

PLRW2000172139989

Kisielina

Zabawski Rów
Zabawski

0+000

11+600

PLRW20002621569

Wiślina

Wiślina, Hubenicki
Hubenicki

0+000

12+570

Wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wody - lokalnie na całej
długości potoku

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

14,5 km

11,6 km - odmulenie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

8 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

12,57 km - odmulenie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

12,57 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Breń
Breńka

0+000

4+200

PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Breń
Breńka

4+200

21+600

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wód

co 2 lata

PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Breń
Breńka

21+600

28+940

wycinka zakrzaczeń utrudniających
swobodny spływ wód oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich

PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

Granica
Graniczny

PLRW20002621729

Kanał
Zyblikiewicza

Kanał Zyblikiewicza
Kanał Zyblikiewicz Nr
1

PLRW20002621729

Kanał
Zyblikiewicza

Kanał Zyblikiewicza
Drugi
Kanał Zyblikiewicz Nr
2

0+000

0+000

0+000

PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

Koźmiejówka

0+000

PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

Koźmiejówka

4+880

Żymanka

Drzemanka
Żymanka

PLRW200026217428

0+000

Poz. 4055

4,2 km - odmulenie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalne odmulenie, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułów na całej
długości odcinka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

7,34 km stopnie: 25+500, 25+800,
26+080

7+400

7,4 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem oraz powodujących
zarastanie zbieraczy drenarskich lokalnie na całej długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

7,4 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

7,4 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

14+770

ok. 14,77 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem oraz powodujących
zarastanie zbieraczy drenarskich lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

14,77 km - usuwanie namułów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

14,77 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

17+190

ok.17,19 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem oraz powodujących
zarastanie zbieraczy drenarskich lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

17,19 km - usuwanie namułów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

17,19 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,88 km
stopnie w km: 0+600 0+620 0+640
0+670 0+860 0+900 0+955 1+000
1+050 +100 1+160 1+200 1+260 1+310
1+410 1+450 1+500 1+600 1+650
1+700 1+750 1+805 1+850 1+910
1+960 2+010 2+060 2+110 2+160
2+210 2+260 2+290 2+320 2+350
2+380 2+460 2+500 2+530 2+570
2+610 2+650 2+745 2+770 2+805
2+845 2+885 2+920 2+967 3+005
3+045 3+080 3+120 3+170 3+205
3+255 3+300 3+336 3+370 3+405
3+445 3+495 3+530

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

12 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4+880

ok. 4,88km wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem oraz powodujących
zarastanie zbieraczy drenarskich lokalnie na całej długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

4,88 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5+830

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody potokiem

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,05 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

12+000

12 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem oraz powodujących
zarastanie zbieraczy drenarskich lokalnie na całej długości

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

12,0 km - usuwanie namułów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,2 km

prawy wał Breńki w km
0+000 - 4+250 4,25 km)
wraz z infrastrukturą: 1
szt. przepustów
wałowych
Lewy wał Breńki w km
0+000 - 4+230 (4,23
km) wraz z
infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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12+000

16+175

4 km wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wody
potokiem oraz powodujących
zarastanie zbieraczy drenarskich lokalnie na całej długości

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

4,175 km

Poz. 4055

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Breń
Żabnica-Breń

1+270

2+605

PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Breń
Żabnica-Breń

11+500

37+000

25,5 km - usuwanie namułów

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

Breń
Żabnica-Breń

11+500

37+000

25,5 km

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

Żabnica
Żabnica-Breń

37+000

58+680

21,68 km -usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,335 km

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody potokiem - lokalnie na
całej długości odcinka

co 2 lata

co 2 lata

4,175 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał Żabnica-Breń
w km 0+650 - 2+160
(2,20 km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
prawy wał ŻabnicaBreń w km 1+570 2+760 (1,118 km)
lewy wał Żabnica-Breń
w km 10+890 - 36+950
(26,06 km) wraz z
infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych
oraz 4 szt
przepompowni
prawy wał ŻabnicaBreń w km 11+330 37+250 25,92 km) wraz
z infrastrukturą: 11 szt.
przepustów wałowych
3 szt przepompowni
lewy wał Żabnica-Breń
w km 10+890 - 36+950
(26,06 km) wraz z
infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych
oraz 4 szt
przepompowni
prawy wał ŻabnicaBreń w km 11+330 37+250 25,92 km) wraz
z infrastrukturą: 11 szt.
przepustów wałowych
3 szt przepompowni

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017217449

Upust

Dęba

0+000

5+930

odmulenie 4,0 km w dolnym
odcinku

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

4,0 km
stopnie w km 1+750, 2+020, 3+480,
3+780, 4+060, 4+560, 4+960

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017217419

Breń - Żabnica
do Żabnicy

Kanał "A" Dąbrowica

0+000

4+160

odmulenie - 4,16 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,16 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017217419

Breń - Żabnica
do Żabnicy

Częściowo trasą:
Rybnica
Kanał "B" Zabrnie

0+000

5+150

odmulenie - 5,15 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

5,15 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał Dęby w km
0+000 - 4+390 ( 4,39
km) wraz z
infrastrukturą: 8 szt.
przepustów wałowych
prawy wał Dęby w km
0+000 - 3+770 ( 3,77
km) wraz z
infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

Kanał "Dąbrówki
Breńskie"

0+080

10+680

odmulenie - 10,6 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

10,6 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Częściowo trasą:
Rybnica
Kanał "Od Podlesia"

0+000

4+600

odmulenie - 4,6 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,6 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Kanał "Radwan"

0+179

4+922

odmulenie - 7,734 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,743 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026217434

Skrzynka

Skrzynka
Kanał "Skrzynka

0+000

9+860

odmulenie - 9,86 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

9,86 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Średnica
Kanał "Średnica"

0+230

11+430

odmulenie - 11,2 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

11,2 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026217428

Żymanka

Drzemanka
Kanał Ulga Żymanki

0+000

0+622

odmulenie - 0,622 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,622 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017217449

Upust

Łoś

0+000

1+570

PLRW200017217449

Upust

Łoś

2+990

6+240

PLRW2000172174369

PLRW20002621732

Nieczajka

Nieczajka

Rów Odmęcki

Rów Odmęcki
Odmęcki

0+000

0+000

1 km - wycinka zakrzaczeń
porastających lokalnie skarpy
potoku, utrudniających spływ wód

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odmulenie - 1,57 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,57 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odmulenie - 3,25 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,25 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

12+220

wycinka zakrzaczeń porastających
lokalnie skarpy potoku,
utrudniających spływ wód oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

11,08 km - usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

11,08 km
stopnie w km 4+150, 6+785, 6+880,
7+620

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5+140

wycinka zakrzaczeń porastających
lokalnie skarpy potoku,
utrudniających spływ wód oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5,14 km - usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5,14 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał Łosia w km
0+000 - 1+210 ( 1,12
km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał Nieczajki w
km 0+000 - 4+260 (
4,26 km) wraz z
infrastrukturą: 6 szt.
przepustów wałowych
prawy wał Nieczajki w
km 0+000 - 4+260 (
4,26 km) wraz z
infrastrukturą: 8 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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8+560

wycinka zakrzaczeń porastających
lokalnie skarpy potoku,
utrudniających spływ wód oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

8,5 km - usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

8,56 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

wycinka zakrzaczeń porastających
lokalnie skarpy potoku,
utrudniających spływ wód oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5,6 km - usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5,6 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odmulenie - 5,0 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5,0 km
stopień w km 3+950

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

7,46 km
stopnie w km 1+570, 1+670, 1+900,
2+220, 2+525, 2+740, 2+920, 3+420,
3+625, 3+890, 7+010, 7+060, 7+090,
7+690, 7+710, 7+780

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

Oleśnica

0+000

5+600

PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Smęgorzówka

0+000

5+000

PLRW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

PLRW200017217449

PLRW200017217449

Upust

Upust

Olesieńka

Dziki Potok
Szarwarcznka

Upust

Upust

0+000

0+000

1+110

9+430

PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

PLRW200017217427

Żabnica do
Żymanki

Wielopólka

5+000

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Połomyjka
Bogoniowianka

0+000

Wielopólka

0+000

Poz. 4055

9+400

wycinka zakrzaczeń porastających
lokalnie skarpy potoku,
utrudniających spływ wód oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

9+430

31+236

wycinka zakrzaczeń porastających
lokalnie skarpy potoku,
utrudniających spływ wód oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5+000

7,46 km - usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

odmulenie - 8,9 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,0 km – w zależności od ilości
zatorów
usuwanie powalonych drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

8,32

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał Upustu w km
0+920 - 10+250 ( 9,33
km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
prawy wał Upustu w
km 1+130 - 10+250 (
9,12 km) wraz z
infrastrukturą: 6 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał Wielopólki w
km 0+000 - 1+850 (
1,85 km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
prawy wał Wielopólki
w km 0+00 - 1+950 (
1,95 km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odmulenie - 5,0 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5,0 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,35 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

8+335

wycinka zakrzaczeń porastających
lokalnie skarpy potoku,
utrudniających spływ wód oraz
powodujących zarastanie zbieraczy
drenarskich,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,335 km - usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+400

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,4 km – likwidacja odsypisk i
namulisk

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4096 –

Poz. 4055

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Połomyjka
Bogoniowianka

0+400

3+000

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Bruśnianka

1+700

5+950

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

zatory 0,5 km - lokalnie,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Burzynianka

0+000

3+500

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km w ujściowym odcinku
usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

stopień 1+520

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147729

Brzozowianka

Brzozowianka

0+000

0+700

wycinka odrostów z ubezpieczeń
skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,7 km likwidacja odsypisk

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,7 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147729

Brzozowianka

Brzozowianka

0+700

12+000

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km w zależności od ilości
zatorów
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,1 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Charzewianka

0+000

0+614

wycinka odrostów z ubezpieczeń
skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,614 km - odmulenie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,614 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Charzewianka

0+614

3+854

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,1 km – w zależności od ilości
zatorów
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221485729

Chojniczanka

Chojniczanka

0+000

6+570

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,40 km w centrum m. Chojnik

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Dębnica

0+000

2+500

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,5 km - usuwanie namułów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,00 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Dębnica

2+500

4+960

wycinka zakrzaczeń utrudniających
splyw wody,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km – w zależności od ilości
zatorów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,52 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał
Brzozowianki w km
0+000 - 0+870 (0,87
km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Brzozowianki
w km 0+000 - 0+800
(0,80 km)

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lewy wał Charzewianki
w km 0+000 - 0+700
(0,70 km)

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000122148549

Jastrzębianka

Kąśnianka

– 4097 –

0+000

9+550

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wód -cały odcinek

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,3 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

Poz. 4055

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpieczenie skarp - 1,39 km uregulowane odcinki cieku
stopnie w km 0+300, 1+250, 4+050

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147749

Lubinka

Lubinka

0+000

1+230

1,23 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających spływ wód

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,23 km - odmulenie, likwidacja
odsypisk

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,23 km
stopień w km 0+640

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147749

Lubinka

Lubinka

1+230

9+280

8 km wycinka zakrzaczeń
utrudniających spływ wód

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,49 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Mesznianka

0+000

0+800

0,8 km - wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,8 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,8 km
stopień w km 0+060

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Mesznianka

0+800

7+030

6,23 km - wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,2 km - odmulenie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,2 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

1,0 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,1 w m. Wielka Wieś

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,6 km - wycinka zaktrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułów - 0,6 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,6 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,84km - wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214789

Więckówka

Milówka

0+000

2+200

wycinka zakrzaczeń

PLRW200012214789

Więckówka

Milówka

2+200

7+140

4,94 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających spływ wód

co 2 lata

PLRW2000122148729

Karwodrzanka

Karwodrzanka
Mlynówka

0+000

3+900

3,90 km - wycinka zakrzaczeń

PLRW2000122148729

Karwodrzanka

Karwodrzanka
Mlynówka

3+900

4+500

PLRW2000122148729

Karwodrzanka

Karwodrzanka
Mlynówka

4+500

6+340

prawy wał Lubinki w
km 0+000 - 0+300 (0,30
km) wraz z
infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Lubinki w km
0+000 - 0+250 (0,25
km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał Milówki w
km 0+000 - 2+000 (2,00
km)
Lewy wał Milówki w km
0+000 - 2+000 (2,00
km) wraz z
infrastrukturą: 7 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Moczarka

0+000

0+850

usuwanie zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,85 km - odmulenie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Moczarka

0+850

1+780

usuwanie zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,05 km w zależności od ilości
zatorów

PLRW200012214889

Wątok

Przemeszew
Mrozówka

0+000

4+460

usuwanie zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148552

Ostruszanka

Ostruszanka

0+000

2+378

lokalna wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

PLRW2000122148552

Ostruszanka

Ostruszanka

2+378

7+200

lokalna wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

Poz. 4055

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,85 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,29 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,1 km

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Paleśnianka

0+000

1+380

1,38 km - wycinka odrostów z
ubezpieczenń skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,38 km - likwidacja odsypisk

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,38 km
stopnie w km 0+540, 1+380

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Paleśnianka

1+380

15+000

13,62 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających splyw wód

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,5 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,6 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Piotrkowianka

0+000

1+910

1,91 km - usuwanie zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,1 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

zapory przeciwrumowiskowe w km
0+140, 0+445, 0+555

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Pleśnieńska Rzeka
Pleśnianka

0+000

2+880

2,88 km - wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,89 km
stopień w km 0+150,1+170, 1+500,
1+610,1+780, 2+000 ,2+100

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Szpera
Potok "D"

0+000

1+500

lokalna wycinka zakrzaczeń

odmulenie - 1,5 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,5 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał Paleśnianki
w km 0+000 - 1+024
(1,024 km) wraz z
infrastrukturą: 2 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Paleśnianki w
km 0+000 - 1+000 (1,00
km) wraz z
infrastrukturą: 3 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Szpera
Potok "D"

1+500

2+860

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Poźnianka

0+000

1+260

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Poźnianka

1+260

4+400

PLRW200012214878

Radlanka

Radlanka

0+000

3+250

PLRW200012214878

Radlanka

Radlanka

3+250

7+700

4,45 km - wycinka zakrzaczeń lokalnie

co 2 lata

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Radłowski

0+000

11+580

2 km - wycinka zakrzaczeń - lokalnie

PLRW200012214858

Rostówka

Rostówka
Roztówka

0+000

9+250

9,25 km - wycinka zakrzaczeń i
odrostów z ubezpieczeń skarp
utrudniających spływ wód

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wód -cały odcinek

3,14 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających spływ wód

Poz. 4055

0,1 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,26 km - odmulenie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,26 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,15 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,32 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,25 km - odmulenie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,15 km
Stopnie w km 0+680, 0+720, 1+040,
1+270, 1+500, 1+720

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

0,15 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,22 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

11,58 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,0 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214756

Rudzianka

Rudzanka

0+000

2+500

wycinka zakrzaczeń na skarpach
oraz odrostów z ubezpieczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,5 km - usuwanie namułów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2,5 km
Stopnie w km 0+790, 0+870, 0+950,
1+030, 1+110, 1+190, 1+270 , 1+350,
1+430, 1+510, 1+590, 1+670,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214756

Rudzianka

Rudzanka

2+500

6+500

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wód

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Stopień w km 2+560
zapory p. rumowiskowe w km: 3+450,
3+800, 4+060, 4+410

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Rychwałdzianka

0+000

4+740

4,74 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,3 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

zapory p. rumowiskowe w km 1+540,
2+350, 3+450, 3+680

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał Rudzanki w
km 0+000 - 1+330 (1,33
km)
Lewy wał Rudzanki w
km 0+000 - 1+330 (1,33
km) wraz z
infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122148569

Rzepianka

Rzepianka

0+000

16+160

16,16 km - wycinka zakrzaczeń i
odrostów z ubezpieczeń skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,5 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

7 odcinków na dł sumarycznej 2,03 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Rzuchowianka

0+000

2+870

2,87 km - wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,4 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,37 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221485749

Siedliszczanka

Siedliszczanka
Siedliszanka

0+000

1+200

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wód -cały odcinek

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

w zależności od ilości zatorów,
odmulenie całego odcinka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221485749

Siedliszczanka

Siedliszczanka
Siedliszanka

1+200

8+150

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wód -cały odcinek

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

w zależności od ilości zatorów,
usuwanie powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,33 km na uregulowanym odcinku

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148549

Jastrzębianka

Siekierczanka
Siekierczynka

0+000

6+100

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wod

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,0 km – w zależności od ilości
zatorów i odspisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3 odcinki na dł sumarycznej 0,87 km
zapory p. rumowiskowe w km 0+003,
2+340, 2+570

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Stróżanka

0+000

5+530

wycinka zakrzaczeń lokalnie na
całej długości odcinka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułów i rumoszu

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5 km
stopnie w km 4+000, 4+130, 4+300,
4+400, 4+490
zapora p rumowiskowa 4+760

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214889

Wątok

Strusinka

0+000

4+510

wycinka zakrzaczeń lokalnie na
całej długości cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,51 km usuwanie namułów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4,51 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Lasowa Rzeka
Szczepanowski

0+000

1+520

ok. 1,5 km - wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,52 km - usuwanie namułów i
rumoszu

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,52

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Lasowa Rzeka
Szczepanowski

1+520

5+200

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wód

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,3 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

100 m ubezpieczenia skarp w m.
Szczepanowice
stopień w km 2+820

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148699

Szwedka

Szwedka

0+000

16+030

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wód

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,0 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

stopień w km 4+320, 5+900

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

wały zbiornika
akumulacyjnego
(polderu) w km 0+000 2+054 (2,054 km)

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012214889

Wątok

Zimna Woda
Wątoczek

0+000

8+960

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wód

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,0 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214889

Wątok

Wątok

0+000

2+800

lokalna wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214889

Wątok

Wątok

2+800

4+460

lokalna wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,14 km - odmulenie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214889

Wątok

Wątok

4+460

24+680

wycinka zakrzaczeń utrudniających
spływ wód

PLRW200012214789

Więckówka

Więckówka,
Grabianka
Więckówka

0+000

1+140

wycinka zakrzaczeń

PLRW200012214789

Więckówka

Więckówka,
Grabianka
Więckówka

1+140

4+300

PLRW200012214789

Więckówka

Więckówka,
Grabianka
Więckówka

4+300

11+390

wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

stopień w km 0+520,

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

300 m ubezpieczenia skarp w m.
Skrzyszów
stopień w km 7+070, 9+590, 9+720,
9+940, 10+460, 10+670

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,16 km - odmulenie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,16 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

stopień w km 7+495

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Wolanka

0+000

3+670

wycinka zakrzaczeń 3,67 km
lokalnie na całej długości cieku

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odmulenie - 3,67 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001921499

Dunajec od
zbiornika
Czchów do
ujścia

Wolanka

3+670

6+760

wycinka zakrzaczeń 3,09 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148699

Szwedka

Zalasówka
Zalasowianka

0+000

5+500

5,5 km -wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,67 km
stopień w km 1+340

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,1 km w m. Ryglice
stopień w km 0+020

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Prawy wał Wątoku w
km 0+000 -0+400 (0,40
km)

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał Więckówki
w km 0+000 - 2+200
(2,20 km) wraz z
infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych
Lewy wał Więckówki w
km 0+000 - 2+200

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

prawy wał Wolanki w
km 0+000 - 0+900 (0,90
km)
Lewy wał Wolanki w
km 0+000 - 0+520 (0,52
km) wraz z
infrastrukturą: 1 szt.
przepustów wałowych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122148529

Zborowianka

Zborowianka

0+000

5+270

5.27 km - wycinka zakrzaczeń
utrudniających spływ wód

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,5 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2 odcinki na dł sumarycznej 0,35 km

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147589

Wieleń

Wieleń
Zelina Gwoździecka

0+000

8+120

8,12 km - wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1,0 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,2 km w m. Melsztyn

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Zimna Woda

0+000

3+760

3,76 km - wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,1 km – w zależności od ilości
zatorów i odsypisk, usuwanie
powalonych drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

stopień w km 0+730

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148549

Jastrzębianka

Kąśnianka
Jastrząbianka

0+000

2+810

2,81 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,2 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0,1 km

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148549

Jastrzębianka

Bez nazwy (dz. 1098
Jastrzębia)

0+000

0+830

0,83 km - - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148549

Jastrzębianka

Bez nazwy (dz. 738
Jastrzębia)

0+000

1+200

1,2 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Kipsznianka

0+000

6+000

6,0 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,5 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Olszowianka

0+000

3+750

3,75 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,2 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Słonianka

0+000

6+500

6,5 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,5 km - w zależności od ilości
zatorów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 59 Gromnik
dz. nr 1823
Siemiechów

0+000

1+510

1,51 - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122147729

Brzozowianka

Siemiechowianka
Siemiechówka

0+000

10+500

10,5 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 1,0 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148699

Szwedka

Wolninka

0+000

2+250

2,25 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Zadziele

0+000

0+685

0,685 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,05 km - w zależności od
ilości zatorów, usuwanie
powalonych drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147589

Wieleń

Brak nazwy
Wieleń

0+000

3+640

3,64 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,2 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Łazienki

0+000

0+750

0,75 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,05 km - w zależności od
ilości zatorów, usuwanie
powalonych drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Dębrza

0+000

1+460

1,46 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Kawiory

0+000

2+100

2,10 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214899

Biała od
Rostówki do
ujścia

Bez nazwy
dz. nr 654 Koszyce
Małe

0+000

3+090

3,09 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148729

Karwodrzanka

Od Zalasowej

0+000

4+220

4,22 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,3 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122147729

Brzozowianka

Książe

0+000

1+925

1,925 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122147729

Brzozowianka

Moszczenica

0+000

2+700

2,7 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214789

Więckówka

Lednica Górna
Rudka

0+000

1+100

1,1 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,05 km - w zależności od
ilości zatorów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214789

Więckówka

Mizerówka

0+000

1+180

1,18 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,05 km - w zależności od
ilości zatorów, usuwanie
powalonych drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 141 Polichty

0+000

1+030

1,03 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,05 km - w zależności od
ilości zatorów, usuwanie
powalonych drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 448 Gromnik

0+000

2+035

2,035 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 68, 181
Zborowice

0+000

2+100

2,1 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,1 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148549

Jastrzębianka

Bez nazwy
dz. nr 412 Bruśnik

0+000

4+070

4,07 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,2 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Bez nazwy
dz. nr 230 Polichty

0+000

1+160

1,16 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,05 km - w zależności od
ilości zatorów, usuwanie
powalonych drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Kipsznianka
Bez nazwy
dz. nr 406 Polichty

0+000

0+840

0,84 km - wycinka zakrzaczeń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,05 km - w zależności od
ilości zatorów, usuwanie
powalonych drzew

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214889

Wątok

Białka
Korzeń

0+000

1+450

1,45 km - wycinka zakrzaczeń

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ok. 0,05 km - w zależności od
ilości zatorów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

zapora w km 1+450

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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ok. 0,3 km - w zależności od ilości
zatorów, usuwanie powalonych
drzew

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1+820

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

1+600

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Bocheński

0+000

2+150

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Ropa do zb.
Klimkówka

Bucznik

0+000

2+940

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Cegiełka

0+000

2+320

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182749

Moszczanka

Cmentarny

0+000

1+940

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kobylanka
(Dominikowa wg
Rozp. RM)

0+000

8+250

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW200012218269

Sękówka

Dragaszówka

0+000

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Dzielec

0+000

PLRW200012214889

Wątok

Białka
Korzeń

2+800

7+250

PLRW200012218269

Sękówka

Bartne

0+000

PLRW200012218256

Bielanka

Bielański

PLRW2000122182769

Libuszanka

PLRW200012218219

4,45 km - wycinka zakrzaczeń

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

co 2 lata

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 2,15
km miejscowości Wójtowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 1,94
km miejscowości Wójtowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo remont stopni
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 8,250 km
miejscowości m.Gorlice, Kobyklanka,
Dominikowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 2,47
km miejscowości Bodaki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2+470

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

2+150

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122182769

Libuszanka

Ferdel

0+000

2+000

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Gromala

0+000

2+560

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Jahniace

0+000

4+000

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182769

Libuszanka

Kamienny

0+000

1+000

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Kapeluska

0+000

2+650

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182729

Kobylanka

Kociołek

0+000

4+650

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopnia ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 4,65 km miejscowości
Dominikowice, Kobylanka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182769

Libuszanka

Królówka

0+000

3+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 3,5 km
miejscowości Kryg

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182749

Moszczanka

Miastki
(Kwiatonowicki wg
Rozp. RM)

0+000

3+780

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Łęg

0+000

2+100

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 2 zaporek
przeciwrumowiskowych i żłobu
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 2,1km
miejscowości Szymbark

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Medindek

0+000

2+970

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Męcianka
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0+000

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

1+930

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopniaremont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 1,93 km miejscowości Męcina
Wielka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182749

Moszczanka

Moszczanka

0+000

18+940

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo i punktowo remont 36
stopni bet., 9 progów bet.,
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 18,94 km
miejscowości gorlice, Zagórzany,
Klęczany, Moszczenica, Staszkówka

PLRW2000122181334

Wisłoka do
Reszówki

Od Gładyszowa

0+000

8+400

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 3,4 km
miejscowości Krzywa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Od Granicy

0+000

2+350

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Od Huty

0+000

1+900

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182769

Libuszanka

Od Rozdziela

0+000

1+400

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni ażurowych, elementów
bet. ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 1,4 km
miejscowości Lipinki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 3,65 km miejscowości
Kobylanka, Dominikowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopnia w km 0+630
miejscowości Mszanka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182729

Kobylanka

Osiński

0+000

3+650

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Osiówka

0+000

2+250

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182749

Moszczanka

Pasternik

0+000

2+500

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182589

Bystrzanka

Pod Sośniną

0+000

1+740

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

R-1

0+000

2+000

PLRW200012218269

Sękówka

Roztoka

0+000

PLRW200012218269

Sękówka

Rzemiczka

PLRW200012218269

Sękówka

PLRW200012218256

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

Poz. 4055

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1+750

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

2+030

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Skalny

0+000

3+300

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Bielanka

Sołtysi

0+000

1+280

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

Suchy

0+000

1+150

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012218219

Ropa do zb.
Klimkówka

Surma

0+000

3+400

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182769

Libuszanka

Szkolny

0+000

1+620

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

PLRW2000122182769

Libuszanka

Świniarki

0+000

4+250

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW2000122182769

Libuszanka

Ulga

0+000

0+400

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 1,77
km miejscowości Ropoica Polska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 28 stopni ażurowych, remont
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 2,03 km
miejscowości Siary

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 1,62
km miejscowości Libusza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 4,25 km miejscowości Kryg

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 0,40
km miejscowości Lipinki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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remont 12 stopni ażurowych,
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 3,8km
miejscowości Wapienne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 5,9km miejscowości Libusza,
Wójtowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnień z bruku i budowli
siatkowo-kamiennych na wskazanym
odcinku na długości 0,55km wm.Biecz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+730

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+280

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

GOR/P/670

0+000

0+400

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Sękówka

GOR/P/717

0+000

1+050

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont bystrotoku i żłobu bet. z
okładziną kam. Na wskazanymodcinku
cieku na dł 0,916km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

GOR/P/909

0+000

0+850

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wapnianka
(Wapienianka wg
Rozp. RM)

0+000

3+800

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182749

Moszczanka

Wolański

0+000

6+600

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122182769

Libuszanka

Wójtowiczanka
(Wójtowianka wg
Rozp. RM)

0+000

5+900

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

PLRW2000142182779

Ropa od Zb.
Klimkówka do
Sitniczanki

GOR/P/446

0+000

3+000

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW2000122182749

Moszczanka

GOR/P/584

0+000

0+400

PLRW2000122182749

Moszczanka

GOR/P/585

0+000

PLRW2000122182749

Moszczanka

GOR/P/627

PLRW2000122182729

Kobylanka

PLRW200012218269

PLRW2000142182779

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122148529

Zborowianka

Bieśniański

0+000

2+230

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 2,23
km miejscowości Bielanka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Bruśnianka

0+000

1+700

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 1,7 km
miejscowości Sędziszowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Brzanka

0+000

4+400

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni ażurowych,
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 4,0m
miejscowości bobowa, Brzana

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Brzański

0+000

1+200

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Górski

0+000

2+300

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Grochowa

0+000

2+590

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopnia ażurowego,
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 2,59 km
miejscowości Siedliska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont zaporki przeciwrumowiskowej,
stopnia bet.remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 2,0 km w miejscowości
Jankowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Jar Sędziszowa

remont stopnia bet., żłobu bet. z
okładziną kamienną, ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 0,85 km miejscowości
Sędziszowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

Kicunki

odcinkowy remont ubezpieczeń i
umocnień z bruku oraz siatkowokamienne i faszynowe na wskaznym
odcinku na długości 13,6 km
miejscowości Siedliska, Biesna, Łużna,
Wola Łużniańska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

Jankowianka

Zborowianka
(Łużnianka wg Rozp.
RM)

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2+000

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

0+000

0+850

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

2+110

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

5+336

18+936

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Pławienka
(Od Bruśnika wg
Rozp. RM)

0+000

3+600

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień
koryta el.bet odcinkowo na wskaznym
odcinku na długości 3,6 km
miejscowości Bobowa, Brzana

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Od Katanówek

0+000

2+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont odcinkowo ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 2,2 km miejscowości Bobowa,
Brzana

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

Perkówka

0+000

6+141

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowy remont stopni ażurowych ,
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 6,141 km
miejscowości Łuzna, Szalowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

Pogwizdowski

0+000

3+230

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 3,2 km
miejscowości Łuzna, Siedliska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Sędziszowski

0+000

1+300

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

Staszkowski

0+000

4+750

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni, ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości7,5 km miejscowości Jankowa,
Bobowa, Stróżna, Szalowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW2000122148512

Stróżnianka

Stróżnianka

0+000

7+500

PLRW2000122148529

Zborowianka

Szalówka

0+000

8+820

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni ażurowych,
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 8,82 km
miejscowości Łużna, Salowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

Tłoczny

0+000

1+550

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 1,550
km miejscowości biesna, Siedliska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

Wesoły

0+000

2+780

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 2,78
km miejscowości Łużna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122148529

Zborowianka

Wiatrowski

0+000

2+880

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

Wolski

0+000

2+820

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

GOR/P/28

0+000

2+140

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

GOR/P/60

0+000

0+630

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148529

Zborowianka

GOR/P/90

0+000

2+770

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

GOR/P/103

0+000

1+030

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214838

Polnianka

GOR/P/181

0+000

0+550

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Borek

0+000

1+280

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Bukowski

0+000

1+680

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Czarnowicki

0+000

2+360

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont stopnie ażurowych remont
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 0,55 km

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 2,36
km miejscowości Janowice, Pogorzany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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remont 21 stopni i progów wremont
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 4,66km
miejscowości Przenosza,Skrzydlna,
Wola Skrzydlańska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 1,9 km miejscowości
Janowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie remont ubezpieczeń dna i
skarp z krat betonowych na dł 2,150
wmiejscowości Mstów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1+720

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości
1,720km miejscowości Szyk

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

2+300

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Katowski

0+000

2+700

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Kwitowski

0+000

1+820

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Tarnawka

Lipowski

0+000

3+200

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 progu w km 0+003
odcinkowo ubezpieczeń i umocnień
na wskaznym odcinku na długości 3,2
km miejscowości Mstów, Sadek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Czarny

0+000

PLRW2000122138849

Tarnawka

Dąbrowy

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

PLRW2000122138849

4+660

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

1+340

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Godusza

0+000

1+900

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

Tarnawka

Górowski

0+000

2+150

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Jaworski

0+000

3+140

PLRW2000122138849

Tarnawka

Jodłówka

0+000

PLRW2000122138849

Tarnawka

Kaletowski

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

PLRW2000122138839

PLRW2000122138849
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PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Markuszowski

0+000

1+500

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Od Hanuli

0+000

3+490

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 3,49 km miejscowości Wola
Skrzydlańska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Od Kostrzy

0+000

5+400

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni i progów ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 5,4 km miejscowości
Szyk,Sadek,Kostrza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Owsiany

0+000

1+060

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Podlesie

0+000

1+160

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Przeginia

8+520

13+370

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Przenosza

0+000

4+100

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Odcinkowo i pusnktowo remont 22
stopni i progów remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 4,1 km miejscowości
Przenosza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Przylasek

0+000

0+920

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

7+360

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo i punktowo remont 33
stopni i remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 7,36km miejscowości Szyk,
Nowe Rybie,Rupniów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2+680

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo i punktowo remont 1
progu ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości
2,680km miejscowości Jodłownik
Kostrza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

Rybski

Ryje

0+000

0+000
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PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Sawka

3+640

PLRW2000122138849

Tarnawka

Stawisko

0+000

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Stróża

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Szyja

Stradomka

11+150

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

2+620

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont odcinkowo i punktowo
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 7,51 km
miejscowości Krasne Lasocice, Mstów,
Góra Jana, Janowice, Szczyrzyc

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 2,62 km miejscowości Mstów,
Jodłownik, Janowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo i punktowo remont 37
stopni i progów, Zapór p.rum, remont
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długości 11,64km
miejscowości Góra Jana,Pogorzany,
Szczyrzyc, Janowice, Skrzydlna,
Przenosza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

46+335

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

0+000

7+275

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo i punktowo remont 30
stopni i progów ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 7,275 km miejscowości
Janowice, Stroża

0+000

1+440

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie remont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 1,440 km miejscowości
Pogorzany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo i punktowo remont 64
stopni i progów, zapory p.rum,
remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 15,76
km miejscowości Słupia, Mstów,
jodłownik, Wilkowosko

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
wskaznym odcinku na długości 2,1 km
miejscowości Szyk

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

lokalnie remont opasek
brzegowychremont ubezpieczeń i
umocnień na wskaznym odcinku na
długości 2,86 km miejscowości
Laskowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

34+695

corocznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Tarnawka

7+500

23+260

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW2000122138839

Stradomka od
źródeł do
Tarnawki bez
Tarnawki

Temerowski

0+000

1+120

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122138849

Tarnawka

Zimna Woda

0+000

2+100

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Danielowski

0+000

1+200

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

2+860

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Jeziernik

0+000
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PLRW2000142147273

Łososina od
Słopniczanki do
Potoku
Stańkowskiego

Laskowianka

0+000

4+200

PLRW120012822229

Zubrzyca

Dudowski

0+000

PLRW120012822229

Zubrzyca

Potok Gawryłowski
(Bosakowski)

0+000

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Grapowski Potok
(Grapowski)

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

PLRW120012822219

PLRW120012822219

Poz. 4055

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 14 stopni i progów remont
ubezpieczeń i umocnień na wskaznym
odcinku na długośc i4,2 km
miejscowości Laskowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

1+500

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 1,5 km w miejscowości
Zubrzyca Górna w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 4 brodów, 8
przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3+550

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 0,5 km w miejscowości
Zubrzyca Górna w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 2 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

2+502

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 3 bystrotoków oraz
ubezpieczeń i umocnień na długości
2,502 km w miejscowości Podwilk w
miejacach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 4 brodów, 10
przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Pietrzakowski

0+000

4+700

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 12 stopni oraz ubezpieczeń i
umocnień na długości 2,087 km w
miejscowości Podwilk w miejscach
tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 4 brodów, 3
przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Pietrzakowskiboczny

0+000

2+000

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 0,44 km w miejscowości
Podwilk w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 brodu

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Pitowski Potok
(Pitowski)

1+586

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 2 zastawek oraz ubezpieczeń i
umocnień na długości 1,586 km w
miejscowości Podwilk w miejscach
tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 12 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 5,288 km w miejscowości
Piekielnik, Czarny Dunajec,
Podczerwone, Koniówka, Chochołów
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 5 brodów, 30
przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 2 zastawek oraz ubezpieczeń i
umocnień na długości 1,9 km w
miejscowości Piekielnik, Podczerwone
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 3 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowo na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Grónik (Grójecki)

0+000

12+000

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW120012822249

Piekielnik

Zimny

0+000

1+900

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Biała Woda
(Piekielniczek Biały)

0+000

4+050

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Bałki

0+000

2+000

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Bębeński Potok
(Bembeński)

0+000

10+300

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 12 stopni oraz ubezpieczeń i
umocnień na długości 3,96 km w
miejscowości Podwilk, Zubrzyca Górna
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Bębeński-boczny
(Bembeński-boczny)

0+000

2+200

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 0,8 km w miejscowości
Podwilk w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Składziska (Bez
nazwy)

0+000

2+500

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Borowy

0+000

12+350

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Borówkowy

0+000

2+000

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 5 zastawek oraz ubezpieczeń i
umocnień na długości 0,86 km w
miejscowości Podwilk w miejscach
tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Borczak (Czerwona
Woda)

0+000

11+200

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Księży Potok (Fraski)

0+000

2+430

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Karłowski

0+000

1+500

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Kiczorka (Kiczora)

0+000

6+000

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowo na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 brodu, 11
przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 4 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW120012822249

Piekielnik

Głodowski Potok
(Królowski)

0+000

3+250

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Kurkowski

0+000

1+100

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Morzeniowski

0+000

0+500

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120014822279

Czarna Orawa
od Zubrzycy bez
Zubrzycy do
ujścia

Murgaś

0+000

3+162

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Rokicki

0+000

3+220

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Rysiowski

0+000

2+600

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Górka (Saligowski)

0+000

3+200

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW1200128222729

Lipnica

Kuligowski Potok
(Sumowy)

0+000

3+250

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822229

Zubrzyca

Solawka (Urbarski)

0+000

2+700

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822249

Piekielnik

Zimny-boczny

0+000

0+600

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW120012822219

Czarna Orawa
do Zubrzycy

Psiarnia (Żary)

0+000

1+600

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822269

Syhlec

Kidunowski Potok
(Kidunowski)

0+000

4+000

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW120012822269

Syhlec

Mentelowski Potok
(Mentelowski)

0+000

1+900

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2+885

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 1,581 km w miejscowości
Długopole, Dział w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 przepustu

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 3 stopni, 7 bystrotoków, 1
zastawki oraz ubezpieczeń i umocnień
na długości 1,585 km w miejscowości
Pieniążkowice w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 2 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 0,763 km w miejscowości
Czarny Dunajec w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 17 progów oraz ubezpieczeń i
umocnień na długości 3 km w
miejscowości Długopole, Dział w
miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 17 brodów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 0,75 km w miejscowości Stare
Bystre w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 brodu, 2
przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 stopnia, 7 bystrotoków oraz
ubezpieczeń i umocnień na długości
3,34 km w miejscowości Ludzmierz,
Rogoźnik w miejscach tego
wymagajacych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 7 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 stopnia oraz ubezpieczeń i
umocnień na długości 1,05 km w
miejscowości Ostrowsko w miejscach
tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 3 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000232141149

Piekielnik

Kleszczyn

0+000

PLRW2000232141149

Piekielnik

Maciejówka
(Maciejowski)

0+000

2+915

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Młynówka

0+000

0+763

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowo na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000232141149

Piekielnik

Piekielnik

0+000

12+880

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Z Olszyn

0+000

1+150

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Potok "B"

0+000

3+340

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142141399

Dunajec od
Białego Dunajca
do zb. Czorsztyn

Czerwonka

0+000

3+550

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200014214119

Czarny Dunajec
(Dunajec) od
Dzianiskiego
Potoku do
Białego Dunajca

Na Kamieńcu

0+000

1+048

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 1,048 km w miejscowości
Ludźmierz w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 7 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Ogrodzonka

0+000

1+800

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 0,775 km w miejscowości
Pyzówka w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 3 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141349

Leśnica

Suchy Potok (Suchy)

0+000

4+300

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 4 stopni oraz ubezpieczeń i
umocnień na długości 4,3 km w
miejscowości Gronków, Nowy Targ,
Bór w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 15 przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214179

Zbiornik
Czorsztyn i
Sromowce

Gminny Potok
(Gminny)

0+000

8+700

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń i umocnień na
długości 0,50 km w miejscowości
Dębno w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221411569

Lepietnica

Biłcok

0+000

3+100

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Borek

0+000

2+800

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000232141149

Piekielnik

Potok Chorów
(Chorowy)

0+000

3+650

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 7 zastawek, 79 progów oraz
ubezpieczeń i umocnień na długości
4,6 km w miejscowości Dział, Czarny
Dunajec, Wróblówka w miejscach tego
wymagajacych

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 brodu, 19
przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowo na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000232141149

Piekielnik

Doprowadzalnik

0+000

4+600

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Gawroński

0+000

2+200

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000721419729

Krośnica

Glebiorz

0+000

2+950

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Głęboki

0+000

1+042

PLRW2000232141149

Piekielnik

Ligasowa Woda

0+000

1+800

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Marcin

0+000

1+950

PLRW20001221411569

Lepietnica

Obroczna

0+000

PLRW2000232141149

Piekielnik

Odrowąż

0+000

Poz. 4055

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

8+000

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4+700

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000232141149

Piekielnik

Sokołowski

0+000

4+100

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW2000122141169

Wielki Rogoźnik

Szymków

0+000

4+100

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000232141149

Piekielnik

Trójnik

0+000

2+400

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200015214195

Dunajec od Zb.
Czorsztyn do
Grajcarka

Wygon NTA/P/3761

0+000

0+650

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142141549

Białka od
Jaworowego do
ujścia

Bez Nazwy
TAT/P/984

0+000

1+840

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 zastawki, 1 stopnia oraz
ubezpieczeń i umocnień na długości
4,1 km w miejscowości Dział, Czarny
Dunajec, Wróblówka w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 9 brodów, 2
przepustów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4122 –

PLRW2000142141399

Dunajec od
Białego Dunajca
do zb. Czorsztyn

Bez Nazwy
(Podniwka)
NTA/P/1194

0+000

2+ 140

PLRW20001221419929

Czarna Woda

Browary

0+000

1+380

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Kopaliny

0+000

0+900

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Łąkta

0+000

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Barczynka

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Poz. 4055

udrożnienia na danym odcinku
cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont zaporki przeciwrumowiskowej
w km 0+500

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,38 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Łącko,
Zagorzyn

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

4+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 4,2 km wraz z
urządzeniami w miejscowości
Podegrodzie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

1+856

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,856 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Stadła,
Podegroszie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Barczynka

1+856

5+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 3,34 km wraz z
urządzeniami w miejscowości
Podegrodzie, Mokra Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Kucowa

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Z Lasu

0+000

0+950

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

K/Betoniarni

0+000

1+130

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,13 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Mostki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Dąbrówka

0+000

1+800

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,8 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Nowy
Sącz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4123 –

Poz. 4055

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Dąbrówka

1+800

8+400

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 6,6 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Nowy
Sącz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Majdan

0+000

5+250

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 5,25 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Nowy
Sącz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Od Lasu

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Od Osowa

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Sękowina

0+000

1+300

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001521439

Dunajec od
Obidzkiego
Potoku do Zb.
Rożnów

Szczubanowski

0+000

3+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 3,2 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Nowy
Sącz, Łazy Biegonickie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

reremont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,36 km wraz z
urządzeniami w miejscowości
Naszacowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419969

Słomka

Na Granicy

0+000

1+360

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW20001221419974

Moszczenica

Od Bani

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419974

Moszczenica

Od Maśki

0+000

1+050

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419974

Moszczenica

Za Lasem

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Od Drogi na Wysokie

0+000

3+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Od Mokrej Wsi

0+000

1+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Od Sokowina

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Od Zagórowa

0+000

1+400

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Rąbacz

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Rdzawka

0+000

1+700

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Z Lasu Kramera

0+000

1+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Z Waderżyna

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221419989

Gostwiczanka

Z Wysokiego

0+000

1+250

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214352

Biczyczanka

Kraśnianka

0+000

2+400

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,7 km wraz z
urządzeniami w miejscowości
Długołęka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 2,4 km wraz z
urządzeniami w miejscowości
Chełmiec, Biczyce Dolne, Niskowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW2000142143299

Kamienica od
Kamionki do
ujścia

Łącznik

0+000

7+100

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 7,1 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Nowy
Sącz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214326

Kamienica do
Homerki

Maciejówka

0+000

0+600

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 0,6km w
miejscowości Maciejowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122143289

Kamionka

Ptaszkowianka

0+000

2+040

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 2,04 km wraz z
urządzeniami w miejscowości
Ptaszkowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Piorun

0+000

0+600

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Z Rozdziela

0+000

0+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214229

Muszynka

Z Mochnaczki

0+000

1+100

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214729

Łososina od
Potoku
Stańkowskiego
do ujścia

Michalczowski

0+000

3+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014214729

Łososina od
Potoku
Stańkowskiego
do ujścia

Sadowy

0+000

2+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 2,0 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Łososina
Dolna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Zbęcki

0+000

2+800

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 2,8 km w
miejscowości Lipie, Jelna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Glinik

0+000

1+090

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

K/Augustyna

0+000

1+800

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

K/Augustyna

1+800

2+600

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Od Stawu

0+000

1+400

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Od Wiatrowic

0+000

0+800

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Zadworze

0+000

1+700

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20000214739

Dunajec od
początku zb.
Rożnów do
końca zb.
Czchów

Radajowice

0+000

2+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

PLRW200012214589

Przydonianka

Podolanka

0+000

5+250

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW200012214589

Przydonianka

Z Nowej Wsi

0+000

2+240

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Podbojanka

0+000

3+900

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

PLRW200012214769

Paleśnianka

Z Lasu

0+000

1+440

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,8 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Roztoka
Brzeziny

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 2,5 km w
miejscowości Rożnów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 5,25 km w
miejscowości Podole Górowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 2,24 km w
miejscowości Podole Górowa,
Bartkowa Posadowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012214769

Paleśnianka

Z Posadowej

0+000

3+030

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Czerwony

0+000

1+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,5 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Grybów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Czerwony

1+500

2+400

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 0,9 km w
miejscowości Grybów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Grodna

0+000

5+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 5,5 km
w miejscowości Stróże, Biała Niżna,
Siołkowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Z Górki

0+000

0+900

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Z Osikowa

0+000

1+600

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Kamionka

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Matulanka

0+000

1+300

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Półanek

0+000

1+100

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Słopnianka

0+000

4+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 4,0 km
w miejscowości Stróże, Biała Niżna,
Wyskitna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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remont 16 zap p-rum i ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 4,5 km
wraz z urządzeniami w miejscowości
Biała Niżna, Grybów, Gródek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,5 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Grybów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 3,0 km w
miejscowości Grybów, Siołkowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 4,3 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Stróże,
Wyskitna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont 11 stopni bet, 5 zap p-rum i
ubezpieczeń na wskaznym odcinku na
długości 4,9 km wraz z urządzeniami w
miejscowości Baiała Niżna, Gródek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Sudoł

0+000

4+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Z Sośnia Górnego

0+000

0+900

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Widlak

0+000

1+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Siołkówka

0+000

3+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Zagórze

0+000

1+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142148579

Biała od
Binczarówki do
Rostówki

Wyskitnianka

0+000

4+300

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

PLRW2000122148369

Gródkówka

Grodkówka

0+000

4+900

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW2000122148369

Gródkówka

Grodkówka

4+900

5+700

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 0,8 km w
miejscowości Gródek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148369

Gródkówka

Cisawy

0+000

0+160

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont 1 zap p-rum i ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 0,16
km wraz z urządzeniami w
miejscowości gródek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148369

Gródkówka

Cisawy

0+160

3+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 3,34 km w
miejscowości Gródek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122148369

Gródkówka

Graniczny

0+000

0+800

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148369

Gródkówka

Liszkowy

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148369

Gródkówka

Łukaszowski

0+000

1+300

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148369

Gródkówka

Od Granic

0+000

1+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148369

Gródkówka

Wsiówka

0+000

1+900

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148369

Gródkówka

Z Podlesia

0+000

1+350

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148369

Gródkówka

Rakowiec

0+000

2+700

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 2,7 km wraz z
urządzeniami w miejscowości Gródek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148352

Strzylawka

Strzylawka

0+000

6+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni bet, 2 zap p-rum i
ubezpieczeń na wskaznym odcinku na
długości 6,0 km w miejscowości
Grybów, Siołkowa, Stara Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148352

Strzylawka

Browarny

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148352

Strzylawka

Czarny

0+000

1+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 1,5 km
w miejscowości Ptaszkowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW2000122148352

Strzylawka

Gryblówka

0+000

1+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148352

Strzylawka

Starowiejski

0+000

1+250

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148352

Strzylawka

Węglarnia

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148352

Strzylawka

Potoki

0+000

1+700

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000122148352

Strzylawka

Kozieniec

0+000

0+950

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

0+000

2+100

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

13+600

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW200012214849

Jasienianka

Jasienianka

2+100

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 1,25km
i w miejscowości Stara Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 4 stopni bet i ubezpieczeń
remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 2,1 km
miejscowości Niecew, Lipnica Wielka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 11,5
km wraz z urządzeniami w
miejscowości Lipnica Wielka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 8,0 km wraz z
urządzeniami w miejscowości
Wojnarowa, Chodorowa, Krużlowa
Niżna, Kruzlowa Wyżna, Posadowa
mogilska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 1,7 km
w w miejscowości Krużlowa Wyzna,
Posadowa Mogilska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Krużlowianka

0+000

8+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW200012214849

Jasienianka

Graniczny

0+000

1+700

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Na Granicy

0+000

1+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012214849

Jasienianka

Mogilanka

0+000

0+600

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Mostecznianka

0+000

4+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 4,0 km
w miejscowości Króżlowa Niżna,
Wojnarowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Nalepówka

0+000

2+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 2,0 km
w miejscowości Krużlowa Niżna,
krużlowa Wyżna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 2,43 km wraz z
urządzeniami w miejscowości
Krużlowa Nizna, Posadowa Mogilaska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Poddzielanka

0+000

2+430

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW200012214849

Jasienianka

Posadowski

0+000

1+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 1,5 km
w miejscowości Posadowa Mogilska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Posadówka

0+000

0+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 0,5 km
w miejscowości Posadowa Mnogilska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Jarzębówka

0+000

2+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 2,0 km
w miejscowości Posadowa Mogilska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Rosochatka

0+000

1+800

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont ubezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 1,8 km w
miejscowości Króżlowa Wyżna, Stara
Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Z Janczowej

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Stromy

0+000

1+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 1,5 km
w miejscowości Krużlowa Wyżna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012214849

Jasienianka

Strzylawski

0+000

4+300

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Z Wojnarowej

0+000

1+100

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Z Zagórza

0+000

1+300

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Zagórski

0+000

2+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Zagórzański

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Folwark

0+000

1+250

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Jeżówki

0+000

1+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Kamieniec

0+000

1+800

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Korzenianka

0+000

8+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Lechy

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 4,3 km
w miejscowości Krużlowa Wyzna, Stara
Wieś

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont 6 stopni i ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 8,0 km
wraz z urządzeniami w miejscowości
Korzenna, Trzycierz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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remont 11 stopni ażurowych i
uodcinkowy bezpieczeń na wskaznym
odcinku na długości 8,2 km w
miejscowości Niecew Lipnica Wielka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 6,5 km
wraz z urządzeniami w miejscowości
Korzenna, Łyczana, Janczowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 5,0 km
wraz z urządzeniami w miejscowości
Korzenna, Mogilno

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Lipniczanka

0+000

8+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Lipniczka

0+000

1+100

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Niziołówka

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Podlesie

0+000

0+900

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Spólnik

0+000

6+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Świegocin

0+000

5+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

PLRW200012214849

Jasienianka

Ulesie

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Z Bani

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Z Mostecznej

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW200012214849

Jasienianka

Zagórski

0+000

1+300

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających
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PLRW200012214849

Jasienianka

Zagórski-Łyczana

0+000

2+250

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Zaleski

0+000

1+100

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Zwiernik

0+000

1+000

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 2,25
km w miejscowości Łyczana

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 2,5 km
w miejscowości Lipnica Wielka,
Bukowiec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Sikornik

0+000

2+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW200012214849

Jasienianka

Rozdola

0+000

1+100

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214849

Jasienianka

Rzekówka

0+000

6+600

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowy remont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 6,0 km
w miejscowości Wojnarowa, Lipnica
Wielka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni bet., i ażurowych wraz z
ubezpieczeniami na wskaznym
odcinku na długości 8,2 km w
miejscowości Stróże, Polna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowyr emont ubezpieczeń na
wskaznym odcinku na długości 3,8 km
w miejscowości Polna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214838

Polnianka

Polnianka

0+000

8+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

PLRW200012214838

Polnianka

Bugajowianka

0+000

3+800

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214838

Polnianka

Od Zadziala

0+000

1+300

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214838

Polnianka

Spisak

0+000

3+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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PLRW200012214838

Polnianka

Z Berdechowa

0+000

1+500

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214838

Polnianka

Z Lasu

0+000

1+200

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200012214838

Polnianka

Za Lasem

0+000

1+800

zadrzewienia i zakrzaczenia
punktowe na danym odcinku cieku
w miejscach tego wymagających

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienia lokalne na danym
odcinku cieku w miejscach tego
wymagających

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Biały

0+000

0+900

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Wieprz

corocznie

PLRW200062132749

Żylica

Bruśnik

0+000

4+900

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Rybarzowice i Buczkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Rybarzowice,
Buczkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+000-3+182 w
m. Rybarzowice

corocznie

PLRW200012213296

Węgierka

Bujakówka

0+000

4+500

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Kobiernice , Bujaków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Kobiernice ,
Bujaków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+000-3+670 w
m. Kobiernice , Bujaków

corocznie

PLRW2000122132369

Juszczynka

Bystra Mała

0+000

1+900

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+700-1+900 w
m. Wieprz

corocznie

PLRW200062132749

Żylica

Czarny

0+000

3+500

odcinkowa wycinka zakrzaczeń w
m. Pietrzykowice, Lipowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+500-1+100 m.
Pietrzykowice, 1+400-2+800 m.
Lipowa

corocznie

5+700

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Kozy, Pisarzowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 1+800-1+900,
2+410-3+260, 4+210-4+330, 4+5604+680, 5+090-5+200,5+500-5+700 w
m. Kozy

corocznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+000-1+810,
2+420-4+050 w m. Czaniec

corocznie

PLRW2000621329789

Pisarzówka

Czerwonka

0+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w w m.
Pietrzykowice, Lipowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w w m. Kozy,
Pisarzowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w w m. Czaniec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221329569

Domaczka

Domaczka

0+000

5+705

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Czaniec

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Drożdzów

0+000

2+450

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Cisiec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Cisiec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+000-1+036 w
m. Cisiec

corocznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Foszczyna

0+000

3+250

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Żywiec, Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Żywiec,
Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+440-2+000 w
m. Wieprz

corocznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

1+220

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Wieprz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+000-0+100 m.
Wieprz

corocznie

Foszczyna Mała

0+000

naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy

wały
przeciwpowodziowe
cieku Domaczka 0+000816, 0+000-769 w m.
Czaniec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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regulacyjnej

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do
ujścia

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Harszówka

0+300

0+980

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Harszówka

1+120

1+940

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Graniczny

Kolejowy

0+000

0+000

2+500

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Żywiec, Świnna
wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Hecznarowice, Pisarzowice
wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Hecznarowice, Pisarzowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Żywiec,
Świnna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m.
Hecznarowice, Pisarzowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m.
Hecznarowice, Pisarzowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2+400

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Milówka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Milówka

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Kozy

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+300-0+600 w
m. Żywiec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+000-2+100 w
m. Milówka

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacychw km 0+700-0+900,
1+440-1+721, 1+860-2+040, 3+2503+370, 3+825-4+087 w m. Kozy

corocznie

PLRW2000621329789

Pisarzówka

Kozówka

0+000

4+500

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Kozy

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Kubiców

0+000

1+450

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Cisiec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Cisiec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+050-0+550 w
m. Cisiec

corocznie

PLRW200015213299

Soła od zb.
Czaniec do
ujścia

Leśniówka

3+900

5+900

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Kozy

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Kozy

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 3+900-5+496 w
m. Kozy

corocznie

PLRW20001221329569

Domaczka

Lewobrzeżny dopływ
Domaczki

0+000

1+520

wycinka niewielkim zakresie
zakrzaczeń w m. Czaniec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w w m. Czaniec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

Moszczanka

0+000

4+950

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Moszczanica, Rychwałd

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w w m.
Moszczanica, Rychwałd

corocznie

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Olejnik

0+000

2+420

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Ciecina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w w m. Ciecina

corocznie

17+400

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Hecznarowice, Pisarzowice, Kozy

PLRW2000621329789

Pisarzówka

Pisarzówka

1+700

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m.
Hecznarowice, Pisarzowice, Kozy

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 2+700-3+100 w
m. Rychwałd

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+500-1+100 w
m. Ciecina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 1+700-2+250,
2+755-4+00,
5+250-5+965,
6+500-6+680,
6+740-6+960,
7+6987+850,
8+070-8+400,
12+112-12+904, 13+100-16+347
w m. Hecznarowice, Pisarzowice, Kozy

PLRW20001221327899

Łękawka

Pod Jasną Górką

0+000

1+100

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Ślemień

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Ślemień

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20001221329569

Domaczka

Prawobrzeżny
dopływ Domaczki

0+000

1+720

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Czaniec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Czaniec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3+100

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Gilowice, Łękawica

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Gilowice,
Łękawica

PLRW20001221327899

Łękawka

Racław Graniczny

0+000

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+450-0+700 w
m. Ślemień

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+100-0+200 w
m. Gilowice

naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej

naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej

naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej

corocznie

naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej

corocznie

naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej

corocznie

naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000621329789

Pisarzówka

Słonica

– 4137 –

0+000

8+700

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Pisarzowice, Bielsko-Biała

corocznie

Poz. 4055

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+000-0+409,
0+905-1+600,
1+8262+290,
2+870-3+720,
4+200-4+480,
6+130-6+390
w m. Pisarzowice, Bielsko-Biała

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 1+050-1+300 w
m. Lipowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Pisarzowice,
Bielsko-Biała

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Lipowa

PLRW200062132749

Żylica

Stawki

0+000

2+200

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Lipowa

PLRW200014213259

Soła od Wody
Ujsolskiej do
Zbiornika
Tresna

Tynianka

0+000

2+720

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Milówka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Milówka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+000-1+020 w
m. Milówka

corocznie

PLRW200012213296

Węgierka

Węgierka

0+000

3+700

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Kobiernice, Bujaków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Kobiernice,
Bujaków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+000-1+600 w
m. Kobiernice, Bujaków

corocznie

PLRW2000021329553

Kaskada Soły
(Soła od zb.
Tresna do zb.
Czaniec)

1+450

wycinka drzew zagrażających
upadkiem do koryta, wycinka
odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Pietrzykowice, Lipowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m.
Pietrzykowice, Lipowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000142132499

Koszarawa od
Krzyżówki bez
Krzyżówki do
ujścia

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki
do ujścia

Zadolny

Za Dworem

Nidzica, gm.
Działoszyce

0+000

0+000

31+600

2+650

wycinka odrostów wiklinowych i w
niewielkim zakresie zakrzaczeń w
m. Żywiec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w m. Żywiec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

35+900

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km
31+600-35+900 w m. Bronocice,
Szczotkowice, gm. Działoszyce,
powiat pińczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Bronocice, Szczotkowice, gm.
Działoszyce, powiat pińczowski,
na niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

15 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+00012+800 w m. Dziekanowice,
Działoszyce, Niewiatrowice,
Opatkowice, Biedrzykowice,
Sancygniów, Podrózie, gm.
Działoszyce, powiat pińczowski

mechanicznie,
ręcznie

m. Dziekanowice, Działoszyce,
Niewiatrowice, Opatkowice,
Biedrzykowice, Sancygniów,
Podrózie, gm. Działoszyce, powiat
pińczowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

2,186 km, Morawianki,
Morawiany, gm. Bejsce, pow.
kazimierski

cyklicznie
co 5-6 lat

mechanicznie

PLRW200062139829

Sancygniówka

Sancygniówka, gm.
Działoszyce

0+000

12+800

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki
do ujścia

Nidzica

4+250

6+500

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki
do ujścia

Nidzica

6+500

26+460

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, 19,96 km, Morawiany,
Bjesce, gm. Bejsce, Podolany,
Stradlice, Wojciechów, Kazimierza
Wielka, Cudzynowice, gm.
Kazimierza Wielka, Topola,
Kobylniki, gm. Skalbmierz, pow.
kazimierski

cyklicznie co
5-6 lat

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co
5-6 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki
do ujścia

Nidzica

26+460

30+430

drzewa do 10 lat, 3,97 km,
Kobylniki, Sielec Kolonia,
Skalbmierz, Drożejowice, gm.
Skalbmierz, pow. kazimierski

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki
do ujścia

Nidzica

30+430

31+600

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, 1,17 km, Podgaje, gm.
Skalbmierz, pow. kazimierski

PLRW200062139869

Małoszówka z
dopływami

Małoszówka

3+550

co 3 lata

12+710

cyklicznie co
5-6 lat

odcinkowo w miejscach tego
wymagajacych w km 0+350-0+850 w
m. Żywiec

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 2+800-11+600 w m.
Niewiatrowice, Opatkowice,
Biedrzykowice, Sancygniów, Podrózie,
gm. Działoszyce, powiat pińczowski

corocznie

naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej
naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej

naprawa i
remont
uszkodzonych
elementów
zabudowy
regulacyjnej

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - most w km
7+100 w m.
Biedrzykowice, gm.
Działoszyce, powiat
pińczowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wałów, 3,5 km, wały
p.pow. Morawianki,
Morawiany, Kijany, gm.
Bejsce, pow.
kazimierski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wałów, 1,8 km, wał
p.pow., Skalbmierz,
gm. Skalbmierz, pow.
kazimierski

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, jaz w k
4+131, stopnie w km
4+842, 7+446, 8+545,
progi w km 7+046,
Donosy, gm. Kazimierza
Wielka, pow.
kazimierski

cyklicznie co 4-5
lat

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

3,97 km, Kobylniki, Sielec Kolonia,
Skalbmierz, Drożejowice, gm.
Skalbmierz, pow. kazimierski

9,16 km, Donosy, Skorczów, gm.
Kazimierza Wielka, Bełzów,
Przybenice, Małoszów, gm.
Skalbmierz, pow. kazimierski

cyklicznie
co 5-6 lat

cyklicznie
co 4-5 lat

mechanicznie

mechanicznie

prace w obrębie konstrukcj betonowej
budowli, m. Kobylniki, Sielec Kolonia,
Skalbmierz, gm. Skalbmierz, pow.
kazimierski

prace w obrębie konstrukcj betonowej
budowli, m. Skorczów, gm. Kazmierza
Wielka, Bełzów, Przybenice, gm.
Skalbmierz, pow. kazimierski

cyklicznie co 5-6
lat

cyklicznie co 5-6
lat

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062139869

Małoszówka z
dopływami

Dopływ spod
Gruszowa
(Muszanka)

PLRW200062139849

Szarbiówka

Szarbiówka

PLRW200062139849

PLRW200062139849

Szarbiówka

Szarbiówka

Szarbiówka

Szarbiówka

– 4138 –

0+000

0+000

3+450

7+430

5+829

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, 5,829 km, Skorczów,
Kamieńczyce, Gunów Wilków, gm.
Kazimierza Wielka, pow. kazimierski

cyklicznie co
5-6 lat

3+450

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, 3,77 km, Sielec Biskupi,
Sielec Kolonia, gm. Skalbmierz,
pow. kazimierski

cyklicznie co
5-6 lat

6+815

drzewa do 10 lat, 3,045 km,
Skalbmierz, Szrabia Zwierzyniecka,
gm Skalbmierz, pow. kazimierski

10+500

drzewa do 10 lat, 3,07 km,
Tempoczów Kolonia, Tempoczów
Rędziny, gm. Skalbmierz, pow.
kazimierski

cyklicznie co
4-5 lat

cyklicznie co
5-6 lat

Poz. 4055

mechanicznie,
ręcznie

3+940-5+829, Gunów Wilków,
gm. Kazimierza Wielka, pow.
kazimierski

cyklicznie
co 5-6 lat

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

3,77 km, Sielec Biskupi, Sielec
Kolonia, gm. Skalbmierz, pow.
kazimierski

cyklicznie
co 5-6 lat

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

3,365 km, Skalbmierz, Szrabia
Zwierzyniecka, gm Skalbmierz,
pow. kazimierski

mechanicznie,
ręcznie

3,070 km, Tempoczów Kolonia,
Tempoczów Rędziny, gm.
Skalbmierz, pow. kazimierski

cyklicznie
co 4-5 lat

cyklicznie
co 5-6 lat

mechanicznie

mechanicznie

PLRW2000621398529

Stradówka

Stradówka

0+000

0+500

0,5 km, Kamyszów, gm.
Kazimierza Wielka, pow.
kazimierski

cyklicznie
co 4-5 lat

mechanicznie

PLRW2000621398529

Stradówka

Stradówka

0+500

2+376

1,876 km, gm. Skalbmierz

cyklicznie
co 4-5 lat

mechanicznie

PLRW2000621398529

Stradówka

Stradówka

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki
do ujścia

Młynówka Topola

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki
do ujścia

Młynówka
Kamyszów

PLRW20009213989

Nidzica od Nidki
do ujścia

Potok od Gabułtowa

2+376

0+000

0+000

0+000

8+770

3+120

1+375

Jawornik

Kijanka

1+010

2+810

PLRW20001621529

Młyńska

Młyńska (Ciek od
Zagajowa)

4+560

9+400

Struga Podłęska

Struga Podłęska
(Branka, gm.
Pińczów)

0+000

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach koryta, 1,37 km,
Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka,
pow. kazimierski

cyklicznie co
5-6 lat

17+128

pojedyńcze drzewa za zachwianą
statyką, punktowo na długości 1,8
km, Kijany, gm. Bejsce, pow.
kazimierski
pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzaki rąsnące na skarpach
koryta, 4,84 km, Ksany,
Rzemienowice, Trębaczów, gm.
Opatowiec, pow. kazimierski
190 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+00017+128 w m. Skowronno, Podłęże,
gm. Pińczów, w m. Umianowice,
gm. Kije, powiat pińczowski

cyklicznie co
5-6 lat

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co
5-6 lat

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie kostrukcji
betonowych i stalowych, stopień w km
3+106 Topola, gm. Skalbmierz, pow.
kazimierski

1,37 km, Kamyszów, gm.
Kazimierza Wielka, pow.
kazimierski

cyklicznie
co 5-6 lat

mechanicznie

5,48 km, Kazimierza Mała,
Jakuszowice, Hołdowiec, gm.
Kazimierza Wielka, pow.
kazimierski

cyklicznie
co 5-6 lat

mechanicznie

cyklicznie co
5-6 lat

mechanicznie,
ręcznie

1,8 km, Kijany, gm. Bejsce, pow.
kazimierski

cyklicznie
co 5-6 lat

mechanicznie

cyklicznie co
5-6 lat

mechanicznie,
ręcznie

4,84 km, Ksany, Rzemienowice,
Trębaczów, gm. Opatowiec, pow.
kazimierski

cyklicznie
co 5-6 lat

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Skowronno, Podłęże, gm.
Pińczów, w m. Umianowice, gm.
Kije, powiat pińczowski
na
niewielkich odcinkach

co 3 lata

bystrotok w km 1+968, 2+140, 2+254,
2+335, Kobylniki, gm. Skalbmierz, pow.
kazimierski

cyklicznie co 5-6
lat

cyklicznie co 4-5
lat

cyklicznie co 5-6
lat

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, zastawka w
km 3+874, jaz w km
5+509, most szt. 1,
przepust szt., 1,
Skalbmierz, Szrabia
Zwierzyniecka, gm
Skalbmierz, pow.
kazimierski

cyklicznie co 4-5
lat

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co 4-5
lat

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co 4-5
lat

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co 5-6
lat

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co 5-6
lat

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co 5-6
lat

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, przepusty
szt. 1, kładka szt. 1,
Kamyszów, gm.
Kazimierza Wielka,
pow. kazimierski
prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, zastawka w
km 2+356, Kobylniki,
gm. Skalbmierz, pow.
kazimierski

mechanicznie,
ręcznie

5+480

PLRW2000621398899

PLRW20007216549

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką,krzewy rosnące na skarpach
koryta, 6,394 km, Kobylniki,
Krępice gm. Skalbmierz,
Opatkowiczki, Ciuślice,
Michałowice, gm. Czarnocin, pow.
kazimierski
pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnące na
skarpach koryta, 3,12 km,
Cudzynowice, gm. Kazimierza
Wielka, Topola, gm. Skalbmierz,
pow. kazimierski

na odcianku 7+430-9+600 dno i stopa
skarpy ubezpieczone płaytami
betonowymi
(chodnikowymi),Tempoczów Kolonia,
Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz,
pow. kazimierski

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, przepusty
szt. 10, Gunów Wilków,
gm. Kazimierza Wielka,
pow. kazimierski

co 2 lata

mechanicznie

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy konstrukcjach
stalowych -stopień w km 12+300,
uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej w
km 0+000-6+500 w m. Uników, gm.

cyklicznie co 5-6
lat

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, most szt. 1,
Cudzynowice, gm.
Kazimierza Wielka,
pow. kazimierski
prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, jaz w km
0+111, most szt. 1, m.
Kamyszów, gm.
Kazimierza Wielka,
pow. kazimierski
zastawki w km 0+155,
0+890, 1+558, 3+178,
4+665, kładka szt. 1,
przepust szt. 6,
Kazimierza Mała,
Jakuszowice,
Hołdowiec, gm.
Kazimierza Wielka,
pow. kazimierski

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 0+200
w m. Skowronno Górne

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055
Pińczów, powiat pińczowski,

PLRW20006216149

PLRW2000921631

PLRW2000721658

PLRW2000921631

PLRW20007216669

Brynica

Nida od Strugi
Dąbie do Hutki

Brzeźnica, gm.
Jędrzejów, Imielno

Kruczka

Ciek od Bełku, gm.
Imielno, Michałów

Nida od Strugi
Dąbie do Hutki

Mozgawa

PLRW2000921631

Nida od Strugi
Dąbie do Hutki

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

PLRW2000921631

Brynica, gm.
Nagłowice

Nida od Strugi
Dąbie do Hutki

Ciek od Czarnocina,
gm. Złota

Ciek od Emilianowa,
gm. Wodzisław

Ciek od Goznej, gm.
Jedrzejów

Ciek od Gniewięcina,
gm. Sędziszów

Ciek J, gm. Imielno

0+000

0+000

0+000

3+710

0+000

0+000

0+000

0+000

10+500

10 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+00010+500 w m. Warzyn, gm.
Nagłowice, powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Zdanowice, Brynica Mokra,
Warzyn, gm. Nagłowice, powiat
jędrzejowski na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

16+700

10 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+00016+700 w m. Wólka, Lścin, Raków,
Borki, Piaski, Jędrzejów, gm.
Jędrzejów, powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Wólka, Lścin, Raków, Borki,
Piaski, Jędrzejów, gm. Jędrzejów,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

9+500

2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0009+500 w m. Mierzwin, Grudzyny,
Opatkowice, gm. Imielno, powiat
jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Bełk, Mierzwin, Grudzyny,
Opatkowice, gm. Imielno, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

10+050

15 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 3+71010+050 w m. Miernów,
Probowłowice, gm. Złota, popwiat
pińczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Miernów, Probowłowice, gm.
Złota, popwiat pińczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

7+800

10 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0007+800 w m. Wodzisław, Świątniki,
Olszówka, gm. Wodzisław, powiat
jędrzejowski

mechanicznie,
ręcznie

m. Wodzisław, Świątniki,
Olszówka Stara, Olszówka Nowa,
gm. Wodzisław, powiat
jędrzejowski,
na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

7+180

20 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0007+180 w m. Wólka, Chwascice,
Gozna, Brus, gm. Jedrzejów, powiat
jędrzejowski

3+980

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0003+980 w m. Sędziszów, Piła,
Gniewięcin, gm. Sędziszów, powiat
jędrzejowski

2+920

1 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0002+920 w m. Kliszów, Kije, powiat
pińczowski

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Wólka, Chwascice, Gozna,
Brus, gm. Jedrzejów, powiat
jędrzejowski,
na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Sędziszów, Piła, Gniewięcin,
gm. Sędziszów, powiat
jędrzejowski,
na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Rębów, Kliszów, gm. Kije,
powiat pińczowski oraz w m.
Motkowice, gm. Imielno, powiat
jędrzejowski,
na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy konstrukcjach
stalowych -stopień 0+990 w m.
Kwasków, gm. Imielno, powiat
jędrzejowski

co 3 lata

, zastwki 13+985,
14+365 w m.
Grochowiska, most
żelbetowy w km 0+900
w m. Skowronno
Górne, przepust z
piętrzeniem w km
15+935, 16+320 w m.
Grochowiska, gm.
Pińczów, powiat
pińczowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawka
0+100 w m. Caców, gm.
Nagłowice, powiat
Jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 1+674 w
m. Podgózd, 6+380 w
m. Czarnocice, 8+860 w
m. Wolica, 11+130 w
m. Piaski , most
drewniany w km 6+620
w m. Czarnocice, 8+000
w m. Raków, gm.
Imielno, Jędrzejów,
powiat jędrzejowski.
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust w
km 0+900 w m.
Kwasków, gm. Imielno,
powiat jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych -zastawki
3+780, 4+600, 5+060,
przepust w km 4+420,
4+630 w m. Stawiszyce,
gm. Złota, powiat
pińczowski

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 0+090
w m. Wólka, most
żelbetowy w km 3+932
w m. Gozna, przepust
w km 5+130 w m.
Gozna, 5+980, 7+000 w
m. Brus, gm. Jędrzejów,
powiat jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust w
km 3+000, 3+620 w m.
Gniewięcin, gm.
Sędziszów, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawka
0+280 w m. Kliszów,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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2+800

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0002+800 w m. Korytnica, gm. Sobków,
polwiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Korytnica, gm. Sobków,
polwiat jędrzejowski,
na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

2+430

2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0002+430 w m. Pełczyska, gm. Złota,
powiat pińczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Pełczyska, gm. Złota, powiat
pińczowski,
na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

0+000

5+120

10 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0005+120 w m. Mierzawa, gm.
Wodzisław oraz w m. Potok Mały i
Potok Wielki, gm. Jędrzejów,
powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Mierzawa, gm. Wodzisław oraz
w m. Potok Mały i Potok Wielki,
gm. Jędrzejów, powiat
jędrzejowski,
na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

0+000

4+700

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0004+700 w m. Mstyczów, Przełaj, gm.
Sędziszów, powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Mstyczów, Przełaj, gm.
Sędziszów, powiat jędrzejowski,
na niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Karsznice, Rembieszyce, Wola
Tesserowa, Mieronice, gm.
Małogoszcz, powiat jędrzejowski,
na niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Zakrucze, Wrzosówka, gm.
Małogoszcz, powiat jędrzejowski,
na niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Bukowa, gm. Krasocin, powiat
włoszczowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW200072165329

Ciek od
Korytnicy

Ciek od Korytnicy,
gm. Sobków

0+000

PLRW2000921631

Nida od Strugi
Dąbie do Hutki

Ciek od Pełczysk, gm.
Złota

0+000

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

Ciek od Potoka, gm.
Jędrzejów,
Wodzisław

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

Ciek od Przełaja, gm.
Sędziszów

PLRW20006216194

Ciek od Pustej
Woli

Ciek od Pustej Woli,
gm. Małogoszcz

0+000

6+600

PLRW200052162949

Dopływ spod
Skorkowa

Ciek od Skorkowa,
gm. Małogoszcz

0+000

3+500

PLRW200052162949

Dopływ spod
Skorkowa

Ciek od Skorkowa,
gm. Krasocin

5+300

6+800

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

Ciek od Słupi, gm.
Sędziszów

Poz. 4055

0+000

1+500

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0006+600 w m. Karsznice,
Rembieszyce, Wola Tesserowa,
Mieronice, gm. Małogoszcz, powiat
jędrzejowski
10 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0003+500 w m. Zakrucze, Wrzosówka,
gm. Małogoszcz, powiat
jędrzejowski
20 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km
5+300+6+800 w m. Bukowa, gm.
Krasocin, powiat włoszczowski

1 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+500 w m. Tarnawa, gm.
Sedziszów, powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Tarnawa, gm. Sedziszów,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

most betonowy w km
0+560 , 2+010 w m.
Kliszów, 2+600, 2+900
w m. Motkowice,
przepust w km 0+800 w
m. Kliszów, gm.
Imielno, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust w
km 0+810 w m.
Korytnica, gm. Sobków,
powiat jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawki
1+040, 1+440, 1+990,
2+340 w m. Pełczyska,
przepust w km 0+380 w
m. Stawiszyce, gm.
Złota, powiat
pińczowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 0+444 w
m. Mierzawa, gm.
Wodzisław przepust w
km 1+310 w m. Potok
Folga, 1+716 w m.
Potok Mały, gm.
Jędrzejów oraz w
3+324, 3+956, 4+616 w
m. Potok Wielki, gm.
Jędrzejów, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawki
0+795, 1+100 w m.
Mstyczów, 1+520,
2+020, 2+275, 2+810,
przepust w km 0+130,
0+415 w m. Mstyczów,
1+260, 2+000, 3+150,
3+520, 3+670, 3+900,
3+930, 4+100, 4+240,
4+300, 4+440, 4+700 w
m. Przełaj, gm.
Sędziszów, powiat
jędrzejowski.

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust w
km 0+136, 1+270,
1+460 w m . Tarnawa,
gm. Sędziszów, powiat
jędrzejowski.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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1+750

3 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+750 w m. Sokołów Dolny,
Sokołów Górny, gm. Sobków,
powiat jędrzejowski

4+962

0+000

Jakubówka, gm.
Imielno

Kwilinka

PLRW2000621612

PLRW2000621612

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Sokołów Dolny, Sokołów
Górny, gm. Sobków, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0004+962 w m. Rębów, Borczyn, gm.
Kije, powiat pińczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Rębów, Borczyn, gm. Kije,
powiat pińczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

7+500

2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0007+500 w m. Mniszek, gm.
Małogoszcz oraz w m. Lasków, gm.
Jędrzejów, powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Mniszek, gm. Małogoszcz oraz
w m. Lasków, gm. Jędrzejów,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

0+000

9+000

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0009+000 w m. Stawy, Jakubów, gm.
Imielno, powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Imielnica, Stawy, Jakubów,
gm. Imielno, powiat jędrzejowski,
na niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

Kwilanka, gm Oksa

0+000

1+220

2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+220 w m. Oksa, gm. Oksa, powiat
jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Oksa, gm. Oksa, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

Kwilinka

Kwilanka, gm.
Moskorzew

1+220

8+420

3 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 1+2208+420 w m. Chycza, Kossów, gm.
Radków, powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Chycza, Kossów, gm. Radków,
powiat włoszczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

Kwilinka

Kwilanka, gm.
Radków

8+420

13+750

2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 8+42013+750 w m. Chlewice, gm.
Moskorzew, powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Chlewice, gm. Moskorzew,
powiat włoszczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

21+150

10 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+00021+150 w m. Zakrzów, Zalesie, gm.
Oksa oraz w m. Kozłów, gm.
Małogoszcz, powiat jędrzejowski

mechanicznie,
ręcznie

m. Lipnica, Złotniki, gm.
Małogoszcz oraz w m. Kanice
Stare, Węgleszyn, Zakrzów,
Zalesie, gm. Oksa oraz w m.
Kozłów, gm. Małogoszcz, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

PLRW200010216531

Nida od Czarnej
Nidy do Cieku
od Korytnicy

Ciek od Sokołowa,
gm. Sobków

0+000

PLRW200010216531

Nida od Czarnej
Nidy do Cieku
od Korytnicy

Ciek od Wierzbicy,
gm. Kije

0+000

PLRW2000621616

Grabówka

Grabówka, gm.
Jędrzejów,
Małogoszcz

PLRW2000721656

Jakubówka

PLRW2000621612

PLRW20006216189

Poz. 4055

Lipnica

Lipnica, gm. Oksa,
Małogoszcz

0+000

co 3 lata

co 2 lata

mechanicznie

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu,próg w km 3+300 w m. Stawy,
gm. Imielno, powiat jędrzejowski

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy konstrukcjach
stalowych - stopień 1+450 w m.
Lipnica, 1+950, 2+550, 3+050, 3+400 ,
4+410 w m. Złotniki, 7+000 w m.
Kanice Stare, 8+220, 9+030, 9+300 w
m. Węgleszyn, gm. Oksa, powiat
jędrzejowski

co 3 lata

co 3 lata

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust w
km 0+010, 0+375,
0+520, 0+680, 0+800,
1+010, 1+310, 1+340 w
m. Sokołów Dolny, gm.
Sobków, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastwaka
0+050 w m. Rębów,
przepust w km 4+005 w
m. Wierzbica, gm. Kije,
powiat pińczowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawka
0+320 w m. Mniszek,
gm. Małogoszcz,
powiat jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawki
2+260, 2+390 w m.
Stawy, przepust z
pietrzeniem w km
0+010 w m. Sobowice,
0+940 w m. Imielnica,
1+790 w m. Stawy,
przepust w km 3+300 w
m. Stawy, 7+920 w m.
Jakubów, gm. Imielno,
powiat jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawka
0+280 w m. Oksa, gm.
Oksa, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 6+500 w
m. Kossów, gm.
Radków, powiat
włoszczowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych -zastawka
13+220 w m. Kolonia
Chlewice, gm.
Moskorzew, powiat
włoszczowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 1+030 w
m. Lipnica, 3+980 w m.
Złotniki, 5+660 w m.
Kanice Stare, 7+410 w
m. Rembiechowa,
8+220, 9+030 w m.
Węgleszyn, gm. Oksa
zastwaka 18+480 w m.
Kozłów, gm.
Małogoszcz, powiat
jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200014214729

Łososina od
Potoku
Stańkowskiego
do ujścia

Łososina, gm.
Małogoszcz

– 4142 –

1+400

10+000

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

Mierzawa, gm.
Sędziszów,
Wodzisław,
Michałów, Pińczów

0+000

55+195

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

Mierzawa, gm.
Sędziszów,
Wodzisław,
Michałów, Pińczów

0+000

55+195

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

Mozgawa, gm.
Wodzisław

Mozgawka

Mozgawka, gm. Złota
Pińczów

PLRW20006216714

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Nida Biała, gm. Oksa,
Małogoszcz, Sobków

0+000

0+000

0+000

4 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 1+40010+000 w m. Bocheniec, Nowa
Wieś, Zakrucze, Wrzosówka, gm.
Małogoszcz, powiat jędrzejowski

35 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+00055+195 w m. Kopernia, gm.
Pińczów oraz w m. Pawłowice,
Michałów, Jelcza Mała, Jelcza
Wielka, Wrocieryż, Sędowice, gm.
Michałów, powiat pińczowski oraz
w m. Piskorzowice, Przyłęk,
Mierzawa, gm. Wodzisław oraz w
m. Słaboszowice, Krzcięcice,
Wojciechowice, Boleścice,
Pawłowice, Sędziszów, Swaryszów,
Krzelów, Białowieża, Mstyczów,
Jeżów, Klimontów, gm. Sędziszów,
powiat jędrzejowski

14+200

15 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+00014+200 w m. Nawarzyce,
Piotrkowice, Laskowa, Wodzisław,
Mieronice, gm. Wodzisław, powiat
jędrzejowski

6+290

15 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0006+290 w m. Wojsławice, gm. Złota
oraz w m. Mozgawa, Kozubów, gm.
Pinczów, powiat pińczowski

27+700

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+00027+700 w m. Rzeszówek, gm. Oksa,
powiat jędrzejowski

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

m. Bocheniec, Nowa Wieś,
Zakrucze, Wrzosówka, gm.
Małogoszcz, powiat jędrzejowski,
na niewielkich odcinkach

m. Kopernia, gm. Pińczów oraz w
m. Pawłowice, Michałów, Jelcza
Mała, Jelcza Wielka, Wrocieryż,
Sędowice, gm. Michałów, powiat
pińczowski oraz w m.
Piskorzowice, Przyłęk, Mierzawa,
gm. Wodzisław oraz w m.
Słaboszowice, Krzcięcice,
Wojciechowice, Boleścice,
Pawłowice, Sędziszów,
Swaryszów, Krzelów, Białowieża,
Mstyczów, Jeżów, Klimontów, gm.
Sędziszów, powiat jędrzejowski,
na niewielkich odcinkach

Poz. 4055

co 2 lata

co 2 lata

mechanicznie

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Nawarzyce, Piotrkowice,
Laskowa, Wodzisław, Mieronice,
gm. Wodzisław, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Wojsławice, gm. Złota oraz w
m. Mozgawa, Kozubów, gm.
Pinczów, powiat pińczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Lipnica, Mniszek, gm.
Małogoszcz oraz w m. Chorzewa,
gm. Jędrzejów oraz w m. Tyniec,
Popowice, Oksa, Rzeszówek, gm.
Oksa, powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy konstrukcjach
stalowych - stopień 19+700 w m.
Konary, gm. Wodzisław, 21+700 w m.
Strzeszkowice, gm. Wodzisław 42+550
w m. Tarnawa, gm. Sędziszów, powiat
jędrzejowski

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy konstrukcjach
stalowych - stopień 3+150, 5+540,
6+360, 7+040, 7+430, 7+720 w m.
Mniszek, gm. Małogoszcz 10+880,
11+660, 12+310 w m. Tyniec, gm.
Oksa, 17+625 w m. Popowice, gm.
Oksa uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej o
śr. 2x 20 cm obustronnie w km 0+00022+200 w m. Lipnica, Mniszek, gm.
Małogoszcz oraz w m. Chorzewa, gm.
Jędrzejów oraz w m. Tyniec, Popowice,
Oksa, Rzeszówek, gm. Oksa, powiat
jędrzejowski

co 3 lata

cyklicznie / w
razie potrzeby

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 1+400 w
m. Pawłowice, gm.
Sędziszów, 13+692 w
m. Sędowice, gm.
Michałów, 20+900 w
m. Strzeszkowice, gm.
Wodzisław 24+100 w
m. Przyłęk, gm.
Wodzisław, 29+900 w
m. Słaboszowice, jaz w
km 42+140 w m.
Tarnawa, 49+250 w m.
Mstyczów, 53+420 w
m. Klimontów, most
betonowy w km
18+130 w m.
Niegosławice, most w
km 52+275, 52+300 w
m. Podsadek, 53+552,
53+680, 54+250 w m.
Klimontów, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz w km
40+620 w m.
Sędziszów, gm.
Sędziszów, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 3+420 w
m. Nawarzyce, gm.
Wodzisław, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 1+700 w
m. Mozgawa, most w
km 5+290, 5+385,
5+480, 5+540, 5+650,
5+740, 5+810, 5+890,
5+950, 5+990, 6+060 w
m. Zagorzyce, przepust
w km 6+260 w m.
Zagorzyce, gm.
Pińczów, powiat
pińczowski.
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 4+585 w
m. Mniszek, gm.
Małogoszcz, powiat
jędrzejowski, 9+000 w
m. Dzierążnia, gm.
Działoszyce, powiat
pińczowski, 20+350 w
m. Oksa, pompownia w
m. Popowice, gm.
Oksa, powiat
pińczowski, most w km
6+990 w m. Mniszek,
gm. Małogoszcz,
powiat jędrzejowski,
9+185 w m. Dzierążnia,
gm. Działoszyce,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Nida Biała, gm.
Moskorzew

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Nida Biała, gm.
Radków

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Nida Biała, gm.
Włoszczowa

– 4143 –

27+700

31+010

40+840

31+010

3 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km
27+700-31+010 w m. Dąbie, gm.
Włoszczowa, powiat włoszczowski

40+840

15ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km
31+010-40+840 w m. Skociszewy,
Krasów, Radków, gm. Radków,
powiat włoszczowski

45+840

16 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km
40+840-45+840 w m. Mękarzów,
Moskorzew, gm. Moskorzew,
powiat włoszczowski

mechanicznie,
ręcznie

m. Dąbie, gm. Włoszczowa,
powiat włoszczowski, na
niewielkich odcinkach

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Skociszewy, Krasów, Radków,
gm. Radków, powiat
włoszczowski, na niewielkich
odcinkach

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Mękarzów, Moskorzew, gm.
Moskorzew, powiat włoszczowski,
na niewielkich odcinkach

co 3 lata

Poz. 4055

co 2 lata

co 2 lata

co 2 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej o
śr. 2x20 cm obustronnie w km 27+70031+010 w m. Dąbie, gm. Włoszczowa,
powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej o
śr. 2x20 cm obustronnie w km 31+01040+840 w m. Skociszewy, Krasów,
Radków, gm. Radków, powiat
włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej o
śr. 2x20 cm obustronnie w km 40+84041+140m. Mękarzów, Moskorzew, gm.
Moskorzew, powiat włoszczowski

co 3 lata

PLRW200072164699

Morawka

Potok
Włoszczowicki, gm.
Kije

1+200

6+805

20 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 1+2006+805 w m. Włoszczowice, gm. Kije,
powiat pińczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Włoszczowice, gm. Kije,
powiat pińczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

Rów A Nawarzyce,
gm. Wodzisław

0+000

2+280

0.5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0002+280 w m. Nawarzyce, gm.
Wodzisław, powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Nawarzyce, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW20006216192

Rudka

Rudka, gm.
Jędrzejów, Sobków

0+000

10+966

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+00010+966 w m. Mzurowa, gm.
Sobków oraz w m. Mnichów, gm.
Jędrzejów, powiat jędrzejowski

PLRW20007216549

Struga Podłęska

Struga Chwałowicka,
gm. Pińczów, Kije

0+000

9+660

15 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0009+660 w m. Umianowice, Czechów,
Janów, gm. Kije oraz w m.
Chwałowice, gm. Pińczów, powiat
pińczowski

PLRW20006216189

Lipnica

Struga Lipno, gm.
Oksa

0+000

1+950

0.5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+950 w m. Lipno, gm. Oksa,
powiat jędrzejowski

PLRW20006216118

Struga
Rzeszówek

Struga Rzeszówek,
gm. Oksa

0+000

PLRW20006216118

Struga
Rzeszówek

Struga Rzeszówek,
gm. Włoszczowa

7+500

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Mzurowa, gm. Sobków oraz w
m. Mnichów, gm. Jędrzejów,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust w
km 2+020, 3+640 w m.
Włoszczowice, gm. Kije,
powiat pińczowski

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+000-8+400 w m.
Mzurowa, gm. Sobków oraz w m.
Mnichów, gm. Jędrzejów, powiat
jędrzejowski

co 3 lata

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu,próg w km 2+270 w m.
Hajdaszek, gm. Kije, powiat
pińczowski, uzupełnienie
uszkodzonych ubezpiczeń skrp z kiszki
faszynowejo śr. 20 cm obustronnie w
km 0+000-5+400, 6+360-9+660 w m.
Umianowice, Czechów, Janów, gm.
Kije oraz w m. Chwałowice, gm.
Pińczów, powiat pińczowski

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Umianowice, Czechów, Janów,
gm. Kije oraz w m. Chwałowice,
gm. Pińczów, powiat pińczowski,
na niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Lipno, gm. Oksa, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

7+500

20 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0007+500 w m. Oksa, Rzeszówek,
Pawęzów, Błogoszów, gm. Oksa,
powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Oksa, Rzeszówek, Pawęzów,
Błogoszów, gm. Oksa, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

8+440

1 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 7+5008+440 w m. Ogarka, gm.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Ogarka, gm. Włoszczowa,
powiat włoszczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

powiat pińczowski,
12+030 w m. Tyniec,
gm. Oksa, powiat
jędrzejowski.
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 29+440
w m. Dąbie, gm.
Włoszczowa, powiat
włoszczowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 32+540,
34+900 w m.
Skociszewy, Krasów,
Radków, gm. Radków,
powiat włoszczowski

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawki
1+280 w m. Mzurowa,
gm. Sobków, 7+520 w
m. Mnichów, gm.
Jędrzejów, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz w km
2+325, 3+150 w m.
Hajdaszek, gm. Kije,
3+950, 4+900 w m.
Czechów, gm. Kije,
zastawka 3+800 w m.
Czechów, gm. Kije,
przepust w km 7+470,
8+475 w m.
Chwałowice, gm.
Pińczów, powiat
pińczowski

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawka
0+575 w m. Oksa,
1+715, 2+420, 3+800 w
m. Rzeszówek, gm.
Oksa, most w km
0+850 w m. Oksa, gm.
Oksa, powiat
jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie / w
razie potrzeby

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4144 –

Poz. 4055

Włoszczowa, powiat włoszczowski

PLRW20007216549

Struga Podłęska

Struga Unikowska,
gm. Pińczów

Ciek od
Węchadłowa

Struga Węchadłów,
gm. Michałów

Lipnica

Struga Wygnanów,
gm. Małogoszcz

Struga Zagość

Struga Zagość, gm.
Pińczów

PLRW20006216189

Lipnica

Struga Żarczyce, gm.
Małogoszcz

PLRW20001021699

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Starorzecze rzeki
Nidy w Sobowicach,
gm. Imielno

PLRW20001021699

Nida od Cieku
od Korytnicy do
ujścia

Starorzecze rzeki
Nidy Umianowice Skowronno, gm. Kije,
Pińczów

PLRW2000621668

PLRW20006216189

PLRW20007216716

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

4+720

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0004+720 w m. Chruścice, Uników, gm.
Pińczów, powiat pińczowski

7+255

10 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0007+255 w m. Sędowice, gm.
Michałów powiat pińczowski oraz w
m. Wola Lubecka, Lubcza, gm.
Wodzisław powiat jędrzejowski
oraz w m. Węchadłów, gm.
Michałów powiat pińczowski

3+400

1 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0003+400 w m. Złotniki, Wygnanów,
gm. Małogoszcz, powiat
jędrzejowski

6+811

3 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0006+811 w m. Zagość Stara, Zagość
Nowa, Leszcze, gm. Pinczów,
powiat pińczowski

mechanicznie

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu,próg 4+160 w m. Uników, gm.
Pińczów, powiat pińczowski,
uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm obustronnie w km 1+740-4+400

co 3 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+000-2+600, 4+5607+255w m. Sędowice, gm. Michałów
powiat pińczowski oraz w m. Wola
Lubecka, Lubcza, gm. Wodzisław
powiat jędrzejowski oraz w m.
Węchadłów, gm. Michałów powiat
pińczowski

co 3 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+000-3+400 w m.
Złotniki, Wygnanów, gm. Małogoszcz,
powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+860-6+811w m. Zagość
Stara, Zagość Nowa, Leszcze, gm.
Pinczów, powiat pińczowski

co 3 lata

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+000-3+300 w m.
Żarczyce Małe i Żarczyce Duże, gm.
Małogoszcz, powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Chruścice, Uników, gm.
Pińczów, powiat pińczowski, na
niewielkich odcinkach

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Sędowice, gm. Michałów
powiat pińczowski oraz w m.
Wola Lubecka, Lubcza, gm.
Wodzisław powiat jędrzejowski
oraz w m. Węchadłów, gm.
Michałów powiat pińczowski,
na niewielkich odcinkach

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Złotniki, Wygnanów, gm.
Małogoszcz, powiat jędrzejowski,
na niewielkich odcinkach

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Zagość Stara, Zagość Nowa,
Leszcze, gm. Pinczów, powiat
pińczowski, na niewielkich
odcinkach

7+400

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0007+400 w m. Żarczyce Małe Żarczyce
Duże, Ludwinów, gm. Małogoszcz,
powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Żarczyce Małe Żarczyce Duże,
Ludwinów, gm. Małogoszcz,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

3+300

1 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0003+300 w m. Imielnica, Sobowice,
gm. Imielno, powiat jędrzejowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Imielnica, Sobowice, gm.
Imielno, powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

6+360

1 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0006+360 w m. Skowronno, gm.
Pińczów oraz w m. Umianowice,
gm. Kije, powiat pińczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Skowronno, gm. Pińczów oraz
w m. Umianowice, gm. Kije,
powiat pińczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

co 2 lata

co 2 lata

co 2 lata

co 2 lata

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawki
1+950, 2+204, 2+400,
2+600, 2+844, 3+228,
3+420, 3+715, 3+845,
przepust w km 1+972,
3+840 w m. Uników,
gm. Pińczów, powiat
pińczowski.
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - most w km
5+350 w m. Lubcza,
gm. Wodzisław, powiat
jędrzejowski, przepust
w km 7+150 w m.
Węchadłów, gm.
Michałów, powiat
pińczowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawka
0+525 w m. Złotniki,
gm. Małogoszcz,
powiat jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - most w km
1+350 w m. Zagość
Stara, 2+470, 3+220 w
m. Zagość Nowa,
przepust w km 4+680 w
m. Wola Zagojska,
6+045, 6+145, 6+310 w
m. Leszcze, gm.
Pińczów, powiat
pińczowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - zastawki
0+660 w m. Żarczyce
Małe, 3+620 w m.
Żarczyce Duże, most w
km 2+425 w m.
Żarczyce Małe, gm.
Małogoszcz, powiat
jędrzejowski
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust z
piętrzeniem w km
0+20, 1+170, 1+900,
2+620 w m. Sobowice,
gm. Imielno, powiat
jędrzejowski.
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust z
piętrzeniem w km
0+805 w m. Skowronno
Górne, gm. Pińczów,
2+160, 2+712, 4+010
w m. Umianowice, gm.
Kije, przepust w km
0+295 w m. Skowronno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055
Górne, gm. Pińczów,
powiat pińczowski

PLRW2000921631

Nida od Strugi
Dąbie do Hutki

Zdunówka, gm.
Moskorzew

0+000

3+317

25 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0003+317 w m. Mękarzów, gm.
Moskorzew, powiat włoszczowski

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Struga 52, gm.
Radków

0+000

2+200

15 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0002+200 w m. Radków, gm. Radków,
powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Radków, gm. Radków, powiat
włoszczowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Struga Krzepin, gm.
Radków

0+000

3+300

10 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0003+300 w m. Krasów, Jakubów, gm.
Radków, powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Krasów, Jakubów, gm.
Radków, powiat włoszczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Struga Krzepin, gm.
Secemin

3+300

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Weśrednik, gm.
Radków

0+000

10+700

15 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 3+30010+700 w m. Krzepin, gm. Secemin,
powiat włoszczowski

3+100

20 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0003+100 w m. Dzierzgów, Bałków, gm.
Radków, powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Mękarzów, gm. Moskorzew,
powiat włoszczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Krzepin, gm. Secemin, powiat
włoszczowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Dzierzgów, Bałków, gm.
Radków, powiat włoszczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+000-2+600 w m.
Mękarzów, gm. Moskorzew, powiat
włoszczowski.
uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+000-2+200 w m.
Radków, gm. Radków, powiat
włoszczowski
uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+000-3+300 w m.
Krasów, Jakubów, gm. Radków, powiat
włoszczowski

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 3+300-5+400 w m.
Krzepin, gm. Secemin, powiat
włoszczowski

co 3 lata

co 3 lata

co 3 lata

co 3 lata

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust z
piętrzeniem w km
4+715, 6+200 w m.
Krzepin, gm. Secemin,
powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - przepust z
piętrzeniem w km
5+755 w m. Wola
Czaryska, gm. Secemin,
powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Weśrednik, gm.
Secemin

3+100

5+755

9 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 3+1005+755 w m. Czaryż, gm. Secemin,
powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Czaryż, gm. Secemin, powiat
włoszczowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 3+100-5+755 w m. Czaryż,
gm. Secemin, powiat włoszczowski

co 3 lata

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Młynówka Dąbie,
gm. Włoszczowa

0+000

1+265

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+265 w m. Dąbie, gm.
Włoszczowa, powiat włoszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Dąbie, gm. Włoszczowa,
powiat włoszczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+000-1+265 w m. Dąbie,
gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski

co 3 lata

PLRW20006216116

Nida do Strugi
Dąbie

Struga Dąbie, gm.
Włoszczowa

PLRW20007216549

Struga Podłęska

Struga Podłęska
(Branka)

PLRW20007216549

Struga Podłęska

Struga Podłęska
(Branka)

PLRW2000721658

Kruczka

Kruczka (Ciek od
Bełku)

0+000

9+470

20 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0009+470 w m. Dąbie, Boczkowice,
Rogienice, Konieczno, powiat
wloszczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Dąbie, Boczkowice, Rogienice,
Konieczno, powiat wloszczowski,
na niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 0+000-9+470 w m. Dąbie,
Boczkowice, Rogienice, Konieczno,
powiat wloszczowski

co 3 lata

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - jaz 0+285,
1+560, 2+200, 3+200 w
m. Dąbie, 4+820 w m.
Boczkowice, zastawka
6+300 w m. Rogienice,
przepust z piętrzeniem
w km 6+100, 6+700 w
m. Rogienice, 7+100,
7+500, 8+260, 8+850,
9+130 w m. Konieczno,
gm. Włoszczowa,
powiat włoszczowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-1.32 km, Lewy
wał rz. Branki w
Skowronnie, gm.
Pińczów w km 0+0001+320, powiat
pińczowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-1.4 km, Prawy
wał rz. Branki w
Skowronnie, gm.
Pinczów w km 0+0001+400, powiat
pińczowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-0.19 km, Lewy
wał Cieku od Bełku,
gm. Imielno w km
0+000-0+190, powiat
jędrzejowski
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PLRW2000721658

Kruczka

Kruczka (Ciek od
Bełku)

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

Sędziszówka
(Mierzawa)

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

Sędziszówka
(Mierzawa)

PLRW20006216789

Dopływ z
Cieszkowów

Dopływ z
Cieszkowów (Ciek od
Krzyża)

– 4146 –

Poz. 4055
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-0.78 km, Prawy
wał Cieku od Bełku,
gm. Imielno w km
0+000-0+780, powiat
jędrzejowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-1.95 km, Lewy
wał rz. Mierzawy w
Pawłowicach, gm.
Michałów w km 0+0001+950, powiat
pińczowski
prace w obrębie
korpusu i podłoża
wału-2.05 km, Prawy
wał rz. Mierzawy w
Pawłowicach, gm.
Michałów, Pińczów w
km 0+000-2+050,
powiat pińczowski

4+800

6+680

1,88 km Kolosy, gm. Czarnocin,
Kamienna, gm. Opatowiec, pow.
kazimierski

mechanicznie,
ręcznie

1,88 km Kolosy, gm. Czarnocin,
Kamienna, gm. Opatowiec, pow.
kazimierski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkowo i punktowo wraz z
usunięciem drzew zalegających
dno na odcinku dł. 16 km m.
Chotel Czerwony, Gluzy, Łatanice,
Chotelek,Siesławice, Wełecz,
Kostki Małe i Duże gm. Wislica,
Busko pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co
5-6 lat

cyklicznie
co 5-6 lat

rzeka Maskalis

9+200

25+200

Ciek od Broniny

0+000

4+900

ok. 0,09 ha m.Gluzy, Hołudza gm.
Wislicapow. Busko

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł 4,9 km m.Gluzy, Hołudza
gm. Wislica pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie

Kanał Ulgi rz.
Maskalis

1+000

4+390

ok. 0,12ha m.Górki, Szczerbaków
gm. Wiślica pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 3,39km m.Górki,
Szczerbaków gm. Wiślica pow.
Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Brzeźnica

Jasionka, gm.
Jędrzejów

0+000
0+200
1+850

0+200,
1+850
4+100

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Jędrzejów, 0+200 - 1+850, gm.
Jędrzejów, powiat Jędrzejowski.
m. Piaski, 1+850-4+100 w m.
Skroniów, gm. Jędrzejów, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW20007216529

Brzeźnica

Murawka, m.
Jędrzejów

0+000,
1+420,
1+540

1+110,
1+480,
2+030

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Piaski oraz w km 1+420-1+480
i 1+540-2+030 w m. Jędrzejów,
gm. Jędrzejów, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000921639

Nida od Hutki
do Czarnej Nidy

Struga Dzierążnia,
gm. Oksa

0+000

1+600

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Tyniec, Dzierążnia, gm. Oksa,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000921639

Nida od Hutki
do Czarnej Nidy

Ciek od Bizorędy,
gm. Sobków

0+000

1+600

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Bizoręda, gm. Sobków, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000921639

Nida od Hutki
do Czarnej Nidy

Ciek od Staniowic,
m. Sobków, gm.
Sobków

0+000

1+800

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Sobków, gm. Sobków, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000921639

Nida od Hutki
do Czarnej Nidy

Ciek od Staniowic,
m. Staniowice, gm.
Sobków

1+800

3+000

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Staniowice, gm. Sobków,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000921639

Nida od Hutki
do Czarnej Nidy

Młynówka, gm. Oksa

0+000

0+863

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Tyniec, gm. Oksa, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000921631

Nida od Strugi
Dąbie do Hutki

Struga Bałkowianka,
m. Dzierzgów, gm.
Radków

0+000

1+620

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Dzierzgów, gm. Radków,
powiat włoszczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000721662

Łowinka

Struga Łowinka, m.
Boleścice, gm.
Sędziszów

0+000

1+100

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Boleścice, gm. Sędziszów,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

PLRW2000721685

PLRW2000921689

PLRW2000721685

PLRW20007216529

Maskalis od
Dopływu z
Olganowa do
ujścia
Maskalis do
Dopływu z
Olganowa (bez
Cieku od
Broniny)

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0000+200 w m. Piaski,0+200-1+850 w
m. Jędrzejów, gm. Jędrzejów,
1+850-4+100 w m. Skroniów, gm.
Jędrzejów, powiat jędrzejowski
2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+110 w m. Piaski oraz w km
1+420-1+480 i 1+540-2+030 w m.
Jędrzejów, gm. Jędrzejów, powiat
jędrzejowski
2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+600 w m. Tyniec, Dzierążnia, gm.
Oksa, powiat jędrzejowski
2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+600 w m. Bizoręda, gm. Sobków,
powiat jędrzejowski
3 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+800 w m. Sobków, gm. Sobków,
powiat jędrzejowski
2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 1+8003+000 w m. Staniowice, gm.
Sobków, powiat jędrzejowski
2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0000+863 w m. Tyniec, gm. Oksa,
powiat jędrzejowski
9 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+620 w m. Dzierzgów, gm.
Radków, powiat włoszczowski
4 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+100 w m. Boleścice, gm.

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co 5-6
lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie

lokalnie krzaki w miarę potrzeb na
odcinku dł. 16 km w m.Chotel
Czerwony, Gluzy, Łatanice,
Chotelek,Siesławice, Wełecz, Kostki
Małe i Duże gm. Wislica i Busko
pow. Busko

Maskalis do
Dopływu z
Olganowa (bez
Cieku od
Broniny)

cyklicznie/
co 6 miesięcy

prace w obrębie konstrukcj betonowej
budowli, m. Szczerbaków, gm. Wislica,
m. Wolica Siesławska, Chotelek,
Siesławice, Wełecz, gm. Busko-Zdrój,
pow. Busko-Zdrój

cyklicznie co 5-6
lat

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
konstrukcj betonowej,
stalowej mostu w km
0+180, 0+540,
0+780,2+668 w m
Czarkowy, Szczytniki
gm. Nowy Korczyn,
Wiślica pow. BuskoZdrój
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Sędziszów, powiat jędrzejowski

PLRW2000721662

Łowinka

Struga Łowinka, m.
Łowinia, gm.
Sędziszów

PLRW20006216156

Dopływ spod
Laskowa

Ciek od Laskowej, m.
Laskowa, gm.
Wodzisław

0+000

1+125

PLRW20006216156

Dopływ spod
Laskowa

Ciek od Laskowej, m.
Wodzisław, gm.
Wodzisław

1+125

1+350

PLRW20006216156

Dopływ spod
Laskowa

Ciek od Źródła, gm.
Wodzisław

0+000

0+250

Ciek od Pokrzywnicy,
m. Zarzecze, gm.
Wodzisław

0+000

0+730

Ciek od Pokrzywnicy,
m. Piotrkowice, gm.
Wodzisław

0+730

0+840

Ciek od Pokrzywnicy,
m. Pokrzywnica, gm.
Wodzisław

0+840

2+000

PLRW2000921669

PLRW2000921669

PLRW2000921669

Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia
Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia
Mierzawa od
Cieku od
Gniewięcina do
ujścia

1+100

3+300

PLRW20007216669

Mozgawa

Stokówka, gm.
Wodzisław

0+000

1+600

PLRW20007216669

Mozgawa

Świątniczka, m.
Wodzisław gm.
Wodzisław

0+000

0+650

PLRW20007216669

Mozgawa

Świątniczka, m. Łany,
gm. Wodzisław

0+650

1+150

PLRW20007216618

Dopływ spod
Rożnicy

Rów od Rożnicy, gm.
Słupia Jędrzejowska

0+000

3+794

PLRW2000721662

Łowinka

Ciek od Trzcińca, gm.
Nagłowice,
Sędziszów

0+000

2+930

PLRW20008216437

PLRW20006216434

PLRW20006216434

PLRW20006216434

Czarna Nida od
Stokowej do
Pierzchnianki

Czarna Nida do
Stokowej

Czarna Nida do
Stokowej

Czarna Nida do
Stokowej

Czarna Nida
(Belnianka)

Czarna Nida
(Belnianka)

Czarna Nida
(Nidzianka)

Bielinianka
(Belnianka)

37+500

41+700

55+000

0+000

5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 1+1003+300 w m. Łowinia, gm.
Sędziszów, powiat jędrzejowski
3 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+125 w m. Laskowa, gm.
Wodzisław, powiat jędrzejwoski
0.5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 1+1251+350 w m. Wodzisław, gm.
Wodzisław powiat jędrzejowski
0.5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0000+250 w m. Laskowa, gm.
Wodzisław, powiat jędrzejowski
5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0000+730 w m. Zarzecze, gm.
Wodzisław, powiat jędrzejowski
1 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+7300+840 w m. Piotrkowice, gm.
Wodzisław, powiat jędrzejowski
4 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+8402+000 w m. Pokrzywnica, gm.
Wodzisław, powiat jędrzejowski
5 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+600 w m. Przyłęczek, gm.
Wodzisław, powiat jędrzejowski
3 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0000+650 w m. Wodzisław, gm.
Wodzisław, powiat jędrzejowski
2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+6501+150 w m. Łany, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejowski
1 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0003+794 w m. Rożnica, gm. Słupia
Jędrzejowska, powiat jędrzejowski
2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0002+930 w m. Łowinia, gm. Sędziszów
oraz w m. Trzciniec, gm. Nagłowice,
powiat jędrzejowski

41+700

krzaki 20a, drzewa w miarę potrzeb
w m.Kuby Młyny, Marzysz , gm.
Daleszcye, pow. kielecki,

55+000

krzaki 50a, drzewa w miarę potrzeb
w m. Marzysz ,Borków, Słopiec
,Daleszyce, Szlachecki,Danków
Wójtowstwo gm. Daleszcye, pow.
kielecki

63+000

krzaki 20a, drzewa w miarę potrzeb
w m. Danków Wójtowstwo ,gm.
Daleszyce, m. Skorzeszyce, gm.
Górno, Napęków,Belno, Makoszyn
Lechów gm. Bieliny,pow. kielecki

10+000

krzaki 40a, drzewa w miarę
potrzeb,w m. Napęków,Bieliny
Kapitulne, Bieliny
Poduchowne,Huta Nowa,Huta
Podłysica gm. Bieliny, pow. kielecki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Łowinia, gm. Sędziszów,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Laskowa, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejwoski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Wodzisław, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Laskowa, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Zarzecze, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Piotrkowice, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Pokrzywnica, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Przyłęczek, gm. Wodzisław,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Łany, gm. Wodzisław, powiat
jędrzejowski , na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Łany, gm. Wodzisław, powiat
jędrzejowski , na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Rożnica, gm. Słupia
Jędrzejowska, powiat
jędrzejowski, na niewielkich
odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Łowinia, gm. Sędziszów oraz w
m. Trzciniec, gm. Nagłowice,
powiat jędrzejowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 5 lat

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

punktowo w miarę potrzeb
m.Kuby Młyny, Marzysz ,gm.
Daleszcye, pow. kielecki,

co 2 lata

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

punktowo w miarę potrzeb w m.
Marzysz ,Borków, Słopiec
,Daleszyce, Szlachecki,Danków
Wójtowstwo gm. Daleszcye, pow.
kielecki

co 5 lat

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

co 3 lata

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

punktowo w miarę potrzebwm. w
m. Danków Wójtowstwo ,gm.
Daleszyce, m. Skorzeszyce, gm.
Górno, Napęków,Belno,
Makoszyn Lechów gm. Bieliny,
pow. kielecki
punktowo w miarę potrzebw m.
Napęków,Bieliny Kapitulne,
Bieliny Poduchowne,Huta
Nowa,Huta Podłysica gm. Bieliny,
pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

wymiana ubezpieczenia skarp uszkodzona kiszka faszynowa ca 5% w
miarę potrzeb w m. Marzysz ,Borków,
Słopiec ,Daleszyce, Szlachecki,Danków
Wójtowstwo gm. Daleszcye, pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - Zb.
BORKÓW w km 36+800
- 37+500 wraz z wałami
cofkowymi , pow.
Kielecki
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych -jaz bet. Km
41+870 w m.
Daleszyce, gm.
Daleszyce i 51+100 w
m. Skorzeszyce, gm.
Górno, pow. kielecki

całoroczna
obsługa +
konserwacja i
remonty
(corocznie)

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

PLRW200062164369

PLRW200062164389

Trupień

Pierzchnianka

Kakonianka

Ciek od Huty Szklanej

Trupień

Pierzchnianka

– 4148 –

0+000

0+000

0+000

0+000

12+400

krzaki 30a, drzewa w miarę potrzeb
w m. Skorzeszyce, Wola Jachowa,
gm. Górno, m. Bieliny Kapitulne,
Kakonin gm. Bieliny, pow. kielecki

4+400

krzaki 15a, drzewa w miarę potrzeb
w m. Bieliny, Huta Stara, Huta
Szklana, gm. Bieliny, pow. kielecki

6+010

krzaki 10a, pojedyńcze drzewa w
miarę potrzeb w m. Daleszyce,
Trzemoszna, Szczecno, gm.
Daleszyce, pow. kielecki

14+040

krzaki 45a, drzewa w miarę potrzeb
w m. Marzysz, Szczecno gm.
Daleszyce, m. Pierzchnica,
Pierzchynianka, Osiny, gm.
Pierzchnica, pow. kielecki

co 5 lat

co 5 lat

PLRW200072164699

Morawka

Morawka

0+000

6+500

krzaki 10a, pojedyńcze drzewa w
miarę potrzeb w m. Lisów,Chałupki,
Drochów Dolny, Brochów Górny,
gm. Morawica, pow. kielecki

PLRW200072164699

Morawka

Dopływ spod
Drochowa

0+000

6+500

krzaki 10a, pojedyńcze drzewa w
miarę potrzeb w m. Lisów,Chałupki,
Drochów Dolny, Brochów Górny,
gm. Morawica, pow. kielecki

co 2 lata

co 2 lata

co 2 lata

co 5 lat

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew
Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew
Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew
Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew
Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew
Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

Poz. 4055

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

wymiana ubezpieczenia - uszkodzona
kiszka faszynowa ca 5% w km 0+000
2+500, wyżej w miarę potrzeb w m.
Daleszyce, Trzemoszna, Szczecno, gm.
Daleszyce, pow. kielecki
wymiana ubezpieczenia - uszkodzona
kiszka faszynowa ca 5% w . Marzysz
,Borków, Słopiec ,Daleszyce,
Szlachecki,Danków Wójtowstwo gm.
Daleszcye, pow. kielecki

punktowo w miarę potrzeb w m.
Lisów,Chałupki, Drochów Dolny,
Brochów Górny, gm. Morawica,
pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

punktowo w miarę potrzeb w m.
Lisów,Chałupki, Drochów Dolny,
Brochów Górny, gm. Morawica,
pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072164699

Morawka

Potok Włoszczowicki

0+000

1+100

krzaki 1 a, m. Suliszów, gm.
Chmielnik, pow. kielecki

co 2 lata

ręczne
wycięcie
krzaków

punktowo w miarę potrzeb m.
Suliszów, gm. Morawica

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000921649

Czarna Nida od
Morawki do
ujścia

Ciek od Ługu

0+000

3+700

krzaki 2 a w m. Zaborze, gm.
Morawica, pow. kielecki

co 5 lat

ręczne
wycięcie
krzaków

punktowo w miarę potrzeb w m.
Zaborze, gm. Morawica, pow.
kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

Sancygniówka

Jakubówka, gm.
Działoszyce

PLRW200062139829

Sancygniówka

Sudolanka, gm.
Działoszyce

0+000

6+200

PLRW200062139829

Sancygniówka

Ciek od Kwaszyna,
gm. Działoszyce

0+000

1+300

PLRW200062139829

Sancygniówka

Struga Kujawka, gm.
Działoszyce

0+000

0+700

PLRW200062139829

PLRW20005216292

Wierna Rzeka
od źródeł do
Kalisza

Wierna Rzeka
(Łososina)

0+000

14+400

9+200

39+810

10 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0009+200 w m. Działoszyce,
Jakubowice, Januszowice, Kwaszyn,
Kujawki, Dzierążnia, gm.
Działoszyce, powiat pińczowski

2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0006+200 w m. Kujawki, Sudół, Gaik,
gm. Działoszyce, powiat pińczowski
2 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0001+300 w m. Kwaszyn, gm.
Działoszyce, powiat pińczowski
1 ar, w razie potrzeby na
niewielkich odcinkach w km 0+0000+700 w m. Kujawki, gm.
Działoszyce, powiat pińczowski
krzaki 10a, pojedyńcze drzewa w
miarę potrzeb w m. Wesoła, Ruda
Zajączkowska , gm.Piekoszów w m.
Korczyn, Ruda Strawczyńska, gm.
Strawczyn w m.
Snachowiec,Dobrzeszów, Nowek
gm.łopuszno pow. kielecki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Działoszyce, Jakubowice,
Januszowice, Kwaszyn, Kujawki,
Dzierążnia, gm. Działoszyce,
powiat pińczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Kujawki, Sudół, Gaik, gm.
Działoszyce, powiat pińczowski,
na niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Kwaszyn, gm. Działoszyce,
powiat pińczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

m. Kujawki, gm. Działoszyce,
powiat pińczowski, na
niewielkich odcinkach

co 2 lata

mechanicznie

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

punktowo w miarę potrzeb m.
Wesoła, Ruda Zajączkowska ,
gm.Piekoszów w m. Korczyn,
Ruda Strawczyńska, gm.
Strawczyn w m.
Snachowiec,Dobrzeszów, Nowek
gm.łopuszno, pow. kielecki

co 5 lat

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - jaz w km
1+010 w m. m.
Suliszów, gm.
Chmielnik, pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonu, prace przy
konstrukcjach
stalowych - most
betonowy w km 0+150,
0+220, 0+500, 0+780,
1+100 w m.
Działoszyce, przepust w
km 0+960 w m.
Działoszyce, gm.
Działoszyce, powiat
pińczowski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowo w miarę potrzeb m.
Bieliny, Huta Stara, Huta Szklana,
gm. Bieliny, pow. kielecki

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - zastawka w
6+900 w m. Szczecno ,
gm. Daleszyce, pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

punktowo w miarę potrzeb w m.
Marzysz, Szczecno gm. Daleszyce,
m. Pierzchnica, Pierzchynianka,
Osiny, gm. Pierzchnica, pow.
kielecki

co 2 lata

co 2 lata

punktowo w miarę potrzeb m.
Skorzeszyce, Wola Jachowa, gm.
Górno, m. Bieliny Kapitulne,
Kakonin gm. Bieliny, pow. kielecki

punktowo w miarę potrzeb w m.
Daleszyce, Trzemoszna, Szczecno,
gm. Daleszyce,pow. kielecki

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - jaz kozł.
1+230, w m.
Skorzeszyce, gm.
Górno, pow.Kielecki

wymiana ubezpieczenia skarp uszkodzona kiszka faszynowa ca 5% w
miarę potrzeb w m. Skorzeszyce, Wola
Jachowa, gm. Górno, m. Bieliny
Kapitulne, Kakonin gm. Bieliny, pow.
kielecki

wymiana ubezpieczenia skarpuszkodzona kiszka faszynowa naprawy
lokalne ca 100 m. Suliszów, gm.
Chmielnik, pow. kielecki

co 5 lat

co 2 lata

uzupełnienie uszkodzonych
ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi
20 cm w km 6+900-7+700 w m.
Dzierążnia, gm. Działoszyce, powiat
pińczowski

co 3 lata

wymiana ubezpieczenia,uszkodzona
kiszka faszynowa i narzut kamienny w
dnie - ca 5% -naprawy lokalne łącznie na dł 500 m m. Wesoła, Ruda
Zajączkowska , gm.Piekoszów w m.
Korczyn, Ruda Strawczyńska, gm.
Strawczyn w m.
Snachowiec,Dobrzeszów, Nowek
gm.Łopuszno pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20008216299

Wierna Rzeka
od Kalisza do
ujścia

PLRW20008216299

Wierna Rzeka
od Kalisza do
ujścia

PLRW20005216292

Wierna Rzeka
od źródeł do
Kalisza

PLRW20005216292

Wierna Rzeka
od źródeł do
Kalisza

PLRW20005216292

Wierna Rzeka
od źródeł do
Kalisza

PLRW20005216292

Wierna Rzeka
od źródeł do
Kalisza

Wierna Rzeka

Wierna Rzeka
(Łososina)

Łososinka + dopł z
Kłucka)

Ciek od Mokrego
Boru (Olszówka +
dopł. z Mokrego
Boru)

Trupień (dalszy
przebieg Olszówki)

Czarny Lasek

– 4149 –

0+000

10+000

0+000

0+000

0+000

0+000

1+400

pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb w m. Bolmin, gm. Chęciny,
pow. kielecki

14+400

krzaki i pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb w m. Wesoła, gm.
Piekoszów, pow. kielecki

12+300

krzaki 30a, drzewa w miarę potrzeb
w m. Piotrowiec, Podewsie,w m.
Kuźniaki, gm. Łopuszno Wólka
Kłucka, Pałęgi, Straszów gm.
Mniów,pow. kielecki

11+000

krzaki 30a, drzewa w miarę potrzeb
w m. Ruda Strawczyńska, Strawczyn
, Strawczynek , Oblęgorek. Ruda
strawczyńska Ciek od Mokrego
Boru w m. Niedzwiedź, Hucisko,
Mokry Bór gm. Strawczyn, pow.
Kielecki

5+530

krzaki 2 a w miarę potrzeb w m.
Strawczyn , Strawczynek ,
Oblęgorek gm. Strawczyn ,pow.
kielecki

9+600

krzaki 30a, drzewa w miarę potrzeb
w m. Fanisławice, Grabownica,
Eustachów, Łopuszno, gm.
Strawczyn,pow. kielecki

co 10 lat

mechaniczna
wycinka drzew

punktowo w miarę potrzeb m.
Bolmin, gm. Chęciny,pow.
kielecki

co 10 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

punktowo w miarę potrzeb m.
Wesoła, gm. Piekoszów pow.
kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

punktowo w miarę potrzeb w m.
Piotrowiec, Podewsie,w m.
Kuźniaki, gm. Łopuszno Wólka
Kłucka, Pałęgi, Straszów gm.
Mniów, pow. kielecki

co 2 lata

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

punktowo w miarę potrzeb w m.
Ruda Strawczyńska, Strawczyn ,
Strawczynek , Oblęgorek . Ruda
strawczyńska Ciek od Mokrego
Boru w m. Niedzwiedź, Hucisko,
Mokry Bór gm. Strawczyn, pow.
kielecki

co 2 lata

ręczne
wycięcie
krzaków

punktowo w miarę potrzeb w m.
Strawczyn , Strawczynek ,
Oblęgorek gm.Strawczyn ,pow.
kielecki

co 3 lata

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

punktowo w miarę potrzeb w m.
Fanisławice, Grabownica,
Eustachów, Łopuszno, gm.
Strawczyn,pow. kielecki

9+150

krzaki 40a, drzewa w miarę potrzeb
w m. Lesica,Łosienek, Łubno,
Wincentów gm. Piekoszów,pow.
kielecki

co 3 lata

4+400

5+300

5 ar krzaki m. Gnieździsko, gm.
Łopuszno,pow. kielecki

co 5 lat

Hutka

0+000

12+000

20 ar krzaki i drzewa w miarę
potrzeb w m. Bolmin,Polichno,
Podpolichno, gm.Chęciny, Gałęzice,
gm. Piekoszów,pow. kielecki

co 5 lat

Lubrzanka

0+000

17+000

Krzaki (50 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Suków, Mójcza, gm.
Daleszyce, m. Kielce, Cedzyna, gm.
Górno, pow. kielecki

co 5 lat

PLRW20005216292

Wierna Rzeka
od źródeł do
Kalisza

Czarne Stoki

0+000

PLRW200052162949

Dopływ spod
Skorkowa

Ciek od Skorkowa

PLRW20006216329

Hutka

PLRW200062164431

Lubrzanka do
Zalewu Cedzyna

Poz. 4055

Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew

ręczne
wycięcie
krzaków
Ręczna
wycinka
krzaków,
mechaniczna
wycinka drzew
mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

co 2 lata

co 2 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

wymiana ubezpieczenia skarpuszkodzona kiszka faszynowa ca 5%w
miarę potrzeb w m. Piotrowiec,
Podewsie,w m. Kuźniaki, gm. Łopuszno
Wólka Kłucka, Pałęgi, Straszów gm.
Mniów, pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

wymiana ubezpieczenia skarp uszkodzona kiszka faszynowa ca 5%w
naprawy lokalne - łącznie na dł 500 m
m. Ruda Strawczyńska, Strawczyn ,
Strawczynek , Oblęgorek . Ruda
strawczyńska Ciek od Mokrego Boru w
m. Niedzwiedź, Hucisko, Mokry Bór
gm. Strawczyn, pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

wymiana ubezpieczenia skarp uszkodzona kiszka faszynowa ca 5%
naprawy lokalne - łącznie na dł 500 m
w m. Strawczyn , Strawczynek ,
Oblęgorek gm. Strawczyn, pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

wymiana ubezpieczenia skarp uszkodzona kiszka faszynowa ca 5%
naprawy lokalne - łącznie na dł 500 m
w m. Fanisławice, Grabownica,
Eustachów, Łopuszno, gm.
Strawczyn,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

wymiana ubezpieczenia skarp uszkodzona kiszka faszynowa ca 5%
naprawy lokalne - łącznie na dł 500 m
w m. Lesica,Łosienek, Łubno,
Wincentów gm. Piekoszów,pow.
kielecki stopnie bet. w km 1+000 i
5+700, brody 6+000, 6+500, 7+800 i
8+000, wodpoje 3+200 i 3+700, w m.
Wincentów, gm.Piekoszów ,pow.
kielecki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

naprawa uszkodzonego narzutu
kamiennego i kiszki faszynowej (510%) narzut kamienny na skarpach,
kiszka faszynowa13+000 - 13+380 m.

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

punktowo w miarę potrzeb w m.
Lesica,Łosienek, Łubno,
Wincentów gm. Piekoszów,pow.
kielecki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo w miarę potrzeb w m.
Gnieździsko, gm. Łopuszno,pow.
kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

punktowo w miarę potrzeb w m.
Bolmin,Polichno, Podpolichno,
gm.Chęciny, Gałęzice, gm.
Piekoszów,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach m. Suków,
Mójcza, gm. Daleszyce, m. Kielce,
Cedzyna, gm. Górno, pow.

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych 2 sztprzepsusty w m. Wólka
Kłudzka w gm.
Mniów,w 6 szt.
przepsustów m. Pałęgi ,
gm. Mniów , pow.
kielecki
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - jaz w km
0+450 i 1+420 w m.
Jasień, gm. Łopuszno,
pow. kielecki w m.
Ruda Sztrawczyńskgm.
Strawczyn , pow.
kielecki
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych Przepustozastawki - 8
szt m. Oblęgorek, gm.
Strawczyn, pow. Kielce
, 4 - sztprzepsutozastawki, w
m. Niedźwiedz, gm.
Strawczyn, p-ow.
Kielecki
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych przy
przepustach wymiana
kręgów- 3 sztprzepsuty, w
m.Łopuszno, gm.
Łopuszno, pow.Kielecki
7 szt. - przepusty w m.
Eustachów,gm.
Łopuszno, pow.Kielecki
2 szt- brody w m.
Grabownica, 4 sztzastawki gm. Łopuszno,
powt. Kielecki
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - zastawki w
km 3+270 i 4+400,
przepusty 8+430 i
8+600 w m.
Wincentów,
gm.Piekoszów ,pow.
Kielecki

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Całoroczna
obsługa +
konserwacja i
remonty

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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kielecki

PLRW200062164431

Lubrzanka do
Zalewu Cedzyna

Lubrzanka

17+000

18+520

Krzaki (10 arów) w m. Wola
Kopcowa, gm. Masłów, m.
Leszczyny gm. Górno,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164431

Lubrzanka do
Zalewu Cedzyna

Lubrzanka

18+520

36+000

Krzaki (1 ha) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Leszczyny,
Podmąchocice
,Mąchocice,Brzezinki, Masłów
Pierwszy, Masłów Drugi,
gm.Masłów, m. Gruszkoa,
Kajetanów, gm. Zagnańsk,pow.
kielecki

PLRW200062164469

Warkocz

Warkocz

0+000

7+900

Krzaki (1 ha) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Papiernia,Niestachów
gm. Daleszyce, m. Radlin pow.
kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164469

Warkocz

Warkocz

7+900

9+520

Krzaki (20 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Radlin, Górno gm.
Górno,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164469

Warkocz

Warkocz

9+520

15+350

Krzaki (40 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Górno, Górno
Parcele, gm. Górno pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164469

Warkocz

Warkocz

15+350

16+170

Krzaki (20 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Wola jachowa, gm.
Górno pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164469

Warkocz

Warkocz

16+170

18+000

Krzaki (10 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Wola Jachowa m.
Krajno Pierwsze,Krajno Drugie gm.
Górno, pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164489

PLRW200062164489

Dopływ z Dymin

Dopływ z Dymin

Ciek od Babiej Góry

Ciek od Babiej Góry

0+000

0+200

w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m.
Leszczyny, Podmąchocice
,Mąchocice,Brzezinki, Masłów
Pierwszy, Masłów Drugi,
gm.Masłów, m. Gruszkoa,
Kajetanów, gm. Zagnańsk,pow.
kielecki
w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m.
Papiernia,Niestachów gm.
Daleszyce, m. Radlin pow.
kielecki
w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m.
Radlin, Górno gm. Górno,pow.
kielecki
w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m.
Górno, Górno Parcele, gm. Górno
pow. kielecki
w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m. Wola
jachowa, gm. Górno pow. kielecki
w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m. Wola
Jachowa m. Krajno
Pierwsze,Krajno Drugie gm.
Górno, pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m.
Suków Modrzewie, gm.
Daleszyce, pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m.
Suków, gm. Daleszyce,pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+200

Krzaki (5 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Suków Modrzewie,
gm. Daleszyce, pow. kielecki

3+040

Krzaki (10 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Suków, gm.
Daleszyce,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164489

Dopływ z Dymin

Ciek od Babiej Góry

3+040

5+500

Krzaki (5 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Suków, gm.
Daleszyce, pow. kielecki

PLRW2000621644332

Dopływ z
Masłowa

Strumień

0+000

6+700

Krzaki (80 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Wola Kopcowa,
Masłów Drugi, Masłów Pierwszy
gm. Masłów, pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164431

Lubrzanka do
Zalewu Cedzyna

Ciek od Grabowa

0+000

5+900

Krzaki (50 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Wilków, gm.
Bodzentyn,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164431

Lubrzanka do
Zalewu Cedzyna

Ciek od Grabowa

5+900

8+380

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200082164899

Bobrza od
Ciemnicy do
ujścia

Bobrza

0+000

19+420

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

Krzaki (20 arów) / drzewa w miarę
potrzeb w m. Święta
Katarzyna,Psary Kąty gm.
Bodzentyn, pow. kielecki
drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 1
ha w m. Lipowica, gm. Chęciny
Wola Murowana, gm. Sitkówka
Nowiny. pow. kielecki

w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m. Wola
Kopcowa, gm. Masłów, m.
Leszczyny gm. Górno,pow.
kielecki

Suków, Mójcza, gm. Daleszyce, m.
Kielce, Cedzyna, gm. Górno, pow.
kielecki

w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m.
Suków, gm. Daleszyce, pow.
kielecki
w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m. Wola
Kopcowa, Masłów Drugi, Masłów
Pierwszy gm. Masłów, pow.
kielecki
w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m.
Wilków, gm. Bodzentyn,pow.
kielecki
w miarę potrzeb punktowo na
niewielkich odcinkach w m.
Święta Katarzyna,Psary Kąty gm.
Bodzentyn, pow. kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkachw m. Lipowica, gm.
Chęciny Wola Murowana, gm.
Sitkówka Nowiny. pow. kielecki

stalowych -13+400 15+500 zbiornik
"Cedzyna" wraz z
towarzyszącą
infrastrukturą, m.
Cedzynagm. Górno,
pow. kielecki

naprawa uszkodzonego narzutu
kamiennego i kiszki faszynowe - Narzut
kamienny w dnie, kiszka faszynowa
16+920 - 17+240 w m. Wola Kopcowa,
gm. Masłów, m. Leszczyny gm.
Górno,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej (5-10%)kiszka m. Radlin,
Górno gm. Górno,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - w km
10+800 jaz kozłowy w
m. Górno gm. Górno

naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej (5-10%) w m. Wola
jachowa, gm. Górno pow. kielecki

co 2 lata

(corocznie lub w
miarę potrzeb)

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej (5-10%) w m. Suków, gm.
Daleszyce,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej (5-10%) w m. Święta
Katarzyna,Psary Kąty gm. Bodzentyn,
pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace
wymiana uszkodzonych
kręgów przepust w m.
Suków,4 szt- brody w
m. Suków, gm.
Daleszyce, pow.Kielecki
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, - 11 sztstopni w m.
Daleszyce,gm.
Daleszyce, pow.
kielecki
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PLRW200082164899

Bobrza od
Ciemnicy do
ujścia

Bobrza

19+420

PLRW200082164899

Bobrza od
Ciemnicy do
ujścia

Bobrza

25+000

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Bobrza

28+130

20+825

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10
ar w m. Kielce,Szczukowskie
Górki,Brynica w m. Piekoszówpow.
kielecki

28+130

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 30
ar w m. Brynica, gm. Piekoszów
pow. kielecki

Poz. 4055

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkachw m.
Kielce,Szczukowskie Górki,Brynica
w m. PiekoszówPow. Kieleck

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkachw m. Brynica, gm.
Piekoszów pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

29+200

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10
ar w m. Brynica w m. Piekoszów
pow. kielecki

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach m. Brynica, gm.
Piekoszów, Chełmce, gm.
Strawczyn Porzecze, Bobrza,
Cisowa, Przyjmno, Ćmińsk
Rządowy gm. Miedziana Góra
pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Brynica w m.
Piekoszów pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Bobrza

29+200

38+800

drzewa w miarę potrzeb, krzaki 1ha w m. Brynica, gm. Piekoszów,
Chełmce, gm. Strawczyn Porzecze,
Bobrza, Cisowa, Przyjmno, Ćmińsk
Rządowy gm. Miedziana Góra pow.
kielecki

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Bobrza

38+800

39+520

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 5
ar w m. Ćmińsk Rządowy gm.
Miedziana Góra pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Ćmińsk Rządowy
gm. Miedziana Góra pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Bobrza

39+520

43+000

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 15
ar w m. m. Ćmińsk Rządowy gm.
Miedziana Góra pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach m. Ćmińsk Rządowy
gm. Miedziana Góra pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

43+490

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 20
ar w m. Umer, Kołomań gm.
Zagnańsk Kołomań pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Umer, Kołomań
gm. Zagnańsk Kołomań pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

43+490

47+400

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10
ar w m. Umer,Samsonów,
Zagnańsk, Kniów, Jsiów, Zachełmnie
gm. Zagnańsk pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

0+000

2+500

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

2+500

4+500

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Ciek od Zagnańska
[Dopływ spod Siodeł]

0+000

0+710

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Ciek od Zagnańska
[Dopływ spod Siodeł]

0+710

4+100

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Ciek od Zagnańska
[Dopływ spod Siodeł]

4+100

5+700

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Ciek od Zagnańska
[Dopływ spod Siodeł]

5+700

6+100

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10
ar w m. Bartków, Jaworze, gm.
Zagnańsk pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+680

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 5
ar w m. Porzecze, gm. Miedziana
Góra, pow. kielecki

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Bobrza

Bobrza

Ciek od Borowej
Góry [Dopływ z
Borowej Góry]
Ciek od Borowej
Góry [Dopływ z
Borowej Góry]

Ciemnica

43+000

0+000

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 5
ar w m. Kniów gm. Zagnańsk, pow.
kielecki
krzaki 4 ar w miarę potrzeb w
m.Kniów, Belno gm. Zagnańsk,
pow. kielecki
krzaki 1 ar w miarę potrzeb w m.
Umer, Samsonów gm. Zagnańsk,
pow. kielecki
drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 40
ar w m. Samsonów, Jasiów,
Bartków, gm. Zagnańsk pow.
kielecki
krzaki 2 ar w miarę potrzeb w m.
Umer, Samsonów gm. Zagnańsk,
pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Umer,Samsonów,
Zagnańsk, Kniów, Jsiów,
Zachełmnie gm. Zagnańsk pow.
kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Kniów gm.
Zagnańsk, pow. kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Kniów, Belno gm.
Zagnańsk, pow. kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Umer,
Samsonów gm. Zagnańsk, pow.
kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Samsonów,
Jasiów, Bartków, gm. Zagnańsk
pow. kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Umer, Samsonów
gm. Zagnańsk, pow. kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Bartków,
Jaworze, gm. Zagnańsk pow.
kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkachw m. Porzecze, gm.
Miedziana Góra, pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

naprawa kiszki faszynowej ,
uzupełnienie ubytków betonowych, w km 19+920, stopień betonowy 1szt., ubezpiczenie skrp z kiszki
faszynowej polegające na naprawie
uszkodzonej kiszki faszynowej, 5-10%,
20+500-20+825 - ubezpieczenie skarp
płytami (325m) polegające na
wymianie uszkodzonych płyt w m.
Szczukowskie Górki, gm. Piekoszów,
Powiat Kielecki

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w
km 28+700, stopień betonowy - 1 szt.,
ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
w m. Porzecze, gm. Miedziana Góra,
pwiat Kielecki-5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowej)

co 2 lata

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
w m. Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana
Góra pow. kielecki - 5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowej)

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
w m. Umer, Kołomań gm. Zagnańsk
Kołomań pow. kielecki -5-10%
(naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej)

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
w m. Umer, Samsonów gm. Zagnańsk,
pow. kielecki - 5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowei)

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
m. Porzecze, gm. Miedziana Góra,
pow. kielecki - 5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowej)

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - w km
28+800, jaz kozłowy - 1
szt.28+800, jaz kozłowy
- 1 szt. w m. Chełmce,
gm. Strawczyn, pwiat
kielecki, wał letni rzeki
bobrzy w km rzeki
27+100 - 29+200 długość 2100 (0+0002+100) wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą,
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - w km
32+480, jaz betonowy 1 szt.w m. Ciosowa ,
gm. Miedziana Góra,
powiat kielcki

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych - w km
0+670, jaz betonowy

jaz cyklicznie/co 2
lata, wał ppow.
cyklicznie/r2
razy na rok

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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m. Porzecze, gm.
Miedziana Góra,
Powiat Kielecki

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Ciemnica

0+680

6+200

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 30
ar w m. Pępice,Cierchy, Mulmurzyn
gm. Mniów,pow. kielecki

6+880

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 50
ar w m.
Szczukowice,Podzamcze,Julianów,
Chełmce, gm. Piekoszów pow.
kielecki

0+000

Ciek A [Babia]

Bobrza od
Ciemnicy do
ujścia
Bobrza od
Ciemnicy do
ujścia

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Szczukowice, gm.
Piekoszów,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
w m. Szczukowice, gm.
Piekoszów,pow. kielecki - 5-10%
(naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej)

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Jaworznia, gm.
Piekoszów,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach m. Szczukowice, gm.
Piekoszów pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Szczukowice, gm.
Piekoszów pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

1+100

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10
ar w m. w m. Szczukowice, gm.
Piekoszów,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

1+100

1+650

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10
ar w m. Jaworznia, gm.
Piekoszów,pow. kielecki

co 5 lat

Ciek A [Babia]

1+650

3+465

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10
ar w m. Szczukowice, gm.
Piekoszów pow. kielecki

Kanał Ulgi Bobrzy

0+000

0+385

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 5
ar w m. Szczukowice, gm.
Piekoszów pow. kielecki

PLRW200082164899

Bobrza od
Ciemnicy do
ujścia

Ciek A [Babia]

PLRW200082164899

Bobrza od
Ciemnicy do
ujścia

PLRW200082164899

PLRW200082164899

0+000

PLRW200062164869

Sufraganiec

Sufraganiec

0+000

1+450

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 2
ar w Kielce, m.Niewachlów, pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164869

Sufraganiec

Sufraganiec

1+450

2+470

krzaki 2 ar w miarę potrzeb w m.
Kielce, pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164869

Sufraganiec

Sufraganiec

2+470

3+120

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 2
ar w m. Kielce pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164869

PLRW2000921783

PLRW2000921783

PLRW2000921783

Sufraganiec

Sufraganiec

Czarna od
Dopływu z
Rembowa do
Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)
Czarna od
Dopływu z
Rembowa do
Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)
Czarna od
Dopływu z
Rembowa do
Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli

Sufraganiec

3+120

4+720

krzaki 2 ar w miarę potrzeb w m.
Kielce pow. Kielecki

Sufraganiec

4+720

12+250

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 30
ar w m. Kielce, Kostomłoty
Pierwsze, Kostomłty Drugie gm.
Miedziana Góra wm. Dąbrowa, gm.
Masłów, Tumlin, gm.
Zagnańsk,pow. kielecki

Łagowica
[Łagowianka]

0+000

8+310

drzewa w miarę potrzeb, krzaki 60 ar w m. Raków,m. Jamno,
Kolonia Szumsko gm. Raków,pow.
kielecki

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

co 2 lata

Ciek od Julianowa
[ostróżek]

Ostróżek

co 5 lat

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
w m.
Szczukowice,Podzamcze,Julianów,
Chełmce, gm. Piekoszów pow. kielecki
- 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej)

punktowo na niewielkich
odcinkach w m.
Szczukowice,Podzamcze,Julianów,
Chełmce, gm. Piekoszów pow.
kielecki

PLRW200062164849

PLRW200062164869

punktowo na niewielkich
odcinkach m. Pępice,Cierchy,
Mulmurzyn gm. Mniów,pow.
kielecki

punktowo na niewielkich
odcinkach w Kielce m.
Niewachlów, pow. kielecki

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Kielce, pow.
kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Kielce pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Kielce pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Kielce,
Kostomłoty Pierwsze, Kostomłty
Drugie gm. Miedziana Góra wm.
Dąbrowa, gm. Masłów, Tumlin,
gm. Zagnańsk,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Raków,m.
Jamno, Kolonia Szumsko gm.
Raków,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
m. Szczukowice, gm. Piekoszów pow.
kielecki 5-10% (naprawa uszkodzonej
kiszki faszynowej)
ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
w m. Szczukowice, gm. Piekoszów
pow. kielecki -5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowej)
oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu - wkm 0+470, 0+690, 1+420,
stopień betonowy - 3 szt.,
ubezpieczenie skarp z kiszki
faszynowej w m.Kielce - 5-10%
(naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej)

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych1+660;
zastawka - 1 szt.;
1+890, 2+315, 2+500,
przepusty - 3 szt.w m.
Podzamcze,pow.
Kielcki,gm. Piekoszów,
pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowyc - kładka
betonowa - 1 szt. m.
Kielce

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowyc w km 4+700,
- jaz kozłowy - 1 szt. m.
Kielce

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu - w km 3+620. 3+700, 4+100,
4+220, stopień betonowy - 4 szt.,
ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
w m. Kielce i -5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowej)

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Łagowica
[Łagowianka]

8+310

10+395

drzewa w miarę potrzeb, krzaki 15 ar w m. Kolonia Szumsko,
Pułaczów gm. Raków,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Kolonia Szumsko,
Pułaczów gm. Raków,pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
betonu w km :9+220, 10+070, 10+600,
stopień betonowy - 3 szt.,
ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej,
8+310-10+395 narzut kamienny w dnie
(długość 2082m) -5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowej oraz
narzutu kamiennego)

Łagowica
[Łagowianka]

10+395

13+900

Punktowo na całej długości cieku
0,12 ha gm. Iwaniska msc. Łagowica
pow Opatów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 3,3 km na niewielkich
odcinkach gm. Iwaniska msc.
Łagowica pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpieczenie kiszką faszynową na dł.
2x1500mb gm. Baćkowice, msc
Wszachów, Nieskurzów pow Opatów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

Jastrzębskiej)

PLRW2000921783

Czarna od
Dopływu z
Rembowa do
Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)

Łagowica
[Łagowianka]

PLRW20006217824

Łagowianka od
źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowica
[Łagowianka]

PLRW20006217824

Łagowianka od
źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowica
[Łagowianka]

PLRW20006217824

Łagowianka od
źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Wszachówka
[Wszachowianka]

13+900

krzaki 1 ar w miarę potrzeb w m.
Zbelutka Nowa, gm. Łagów, pow.
Kielecki

14+705

0+000

Dopływ spod
Drugni

PLRW200062178129

Dopływ spod
Drugni

PLRW200062178129

Dopływ spod
Drugni

PLRW200062178129

Dopływ spod
Drugni

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Zbelutka Nowa,
gm. Łagów, pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

31+700

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 1
ha w m. Zbelutka Nowa,Melonek,
Duraczów,Nowy
Staw,Łagów,Płucki,Lechówek gm.
Łagów, pow. kielecki

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Zbelutka
Nowa,Melonek, Duraczów,Nowy
Staw,Łagów,Płucki,Lechówek gm.
Łagów, pow. kielecki

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

3+200

drzewa w miarę potrzeb, krzaki 50 ar w m. Nowy Staw, Winna ,
gm.Łagów,pow.Kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Nowy Staw,
Winna , gm.Łagów,pow.Kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w
km - 14+020, 14+450, stopień
betonowy - 2 szt., ubezpiczenie skrp z
kiszki faszynowej w m.Zbelutka, gm.
Łagów,pow. kielecki - 5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowej)

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych w km
14+140, jaz kozłowy 1szt. jaz kozłowy - 1szt.
W m. Zbelutka, gm.
Łagów, pow. kielecki

Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Zastawki w
km 6+050, 6+780,
przepusty - szt. 22 gm.
Baćkowice, msc
Wszachów pow
Opatów
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Zastawki w
km - 2+140, 2+480,
przepusty - szt. 14 gm.
Baćkowice msc.
Piórków

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpieczenie kiszką faszynową na dł.
2x1500mb gm. Baćkowice, msc
Wszachów, Nieskurzów pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+720

W miarę potrzeb: krzaki punktowo
na całej długości cieku 0,48 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Baćkowice
msc. Piórków pow Opatów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 3,72 km na niewielkich
odcinkach gm. Baćkowice msc.
Piórków pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpieczenie kiszką faszynową na dł.
2x1500mb gm. Baćkowice, msc
Wszachów, Nieskurzów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Młynki

0+000

4+750

W miarę potrzeb: krzaki punktowo
na całej długości cieku 0,37 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Iwaniska
msc. Łagowica

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 4,75 km na niewielkich
odcinkach gm. Iwaniska msc.
Łagowica

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpieczenie kiszką faszynową na dł.
2x1500mb gm. Baćkowice, msc
Wszachów, Nieskurzów

Ciek od Piotrowa

0+000

4+750

W miarę potrzeb: krzaki punktowo
na całej długości cieku 0,56 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Baćkowice
msc. Piórków pow Opatów

corocznie

ręczne
wycięcie
krzaków

na dł. 4,75 km na niewielkich
odcinkach gm. Baćkowice msc.
Piórków pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpieczenie kiszką faszynową na dł.
2x1500mb gm. Baćkowice, msc
Wszachów, Nieskurzów pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Przepust - szt. 1 gm.
Baćkowice msc.
Piórków pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ciek od Piotrowa

4+750

8+030

pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 30 ar w m.
Piotrów, gm. Łagów,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Piotrów, gm.
Łagów,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, wymiana
uszkodzonych
kręgów8+250, 8+400,
8+550, przepust - 3 szt.
W m. Piotrów, gm.
Łagów, pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Piórkówka

PLRW200062178129

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 8,38 km na niewielkich
odcinkach gm. Baćkowice, msc
Wszachów, Nieskurzów pow
Opatów

Łagowianka od
źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Łagowianka od
źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006217824

PLRW20006217824

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Zbelutka Nowa,
gm. Łagów,pow. kielecki

corocznie

3+200

PLRW20006217824

mechanicznie,
ręcznie

13+980

PLRW20006217824

PLRW20006217824

co 5 lat

W miarę potrzeb: krzaki punktowo
na całej długości cieku 0,21 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Baćkowice,
msc Wszachów, Nieskurzów pow
Opatów

Wszachówka
[Wszachowianka]

PLRW20008216299

drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 3
ar w m. Zbelutka Nowa, gm.
Łagów,pow. kielecki

14+705

14+000

Łagowianka od
źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

Czarna od
Dopływu z
Rembowa do
Zbiornika
Chańcza (z
Łagowianką od
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej)
Łagowianka od
źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej
Łagowianka od
źródeł do
Dopływu z Woli
Jastrzębskiej

14+000

Ciek od Piotrowa

Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]
Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]
Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]
Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

8+030

8+750

0+000

0+300

0+300

1+780

1+780

2+600

2+600

5+700

pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 15 ar w m.
Piotrów, gm. Łagów,pow. kielecki

pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 5 ar w m.
Smyków, Gm. Raków,pow. kielecki
pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 25 ar w m.
Papiernia, gm. Raków,pow. kielecki
pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 30 ar w m.
Papiernia, gm. Raków,pow. kielecki
pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 12 ar w m.
Głuchów, gm. Raków,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Piotrów, gm.
Łagów,pow. kielecki

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Smyków, Gm.
Raków,pow. kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Papiernia, gm.
Raków,pow. kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Papiernia, gm.
Raków,pow. kielecki
punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Głuchów, gm.
Raków,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej)

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej
5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej)

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW200062178129

Dopływ spod
Drugni

Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]

PLRW200062178129

Dopływ spod
Drugni

Ciek od Drugni
[Dopływ spod
Drugni]
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5+700

10+920

10+920

pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 12 ar w m.
Głuchów, gm. Raków,pow. kielecki

co 2 lata

11+000

martwe drzewa w miarę potrzeb,
krzaki - 15 ar w m.Wierzbie, gm.
Raków, pow. kielecki

co 5 lat

Poz. 4055

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Głuchów, w m.
Drugnia gm. Raków,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m.Wierzbie, gm.
Raków, pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Wschodnia

43+625

48+195

pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 15 ar w m. Zrecze
małe, Chmielnik gm.
Chmielnik,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Zrecze małe,
Chmielnik gm. Chmielnik,pow.
kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Wschodnia

48+195

49+050

pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 30 ar m.
Przededworze gm. Chmielnik,pow.
kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach m. Przededworze gm.
Chmielnik,pow. kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000621788429

Sanica do Brodu

Sanica

17+050

27+930

pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 60 ar w m.
Suskrajowice, Kotlice,Szyszczyce,
Śladków Mały, Śladków Duzy, gm.
Chmielnik ,pow. kielecki

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Ciek od Lubani

0+000

5+500

pojedyńcze drzewa w miarę
potrzeb, krzaki - 25 ar w m. Zrecze
Małe, Lubania,gm. Chmielnik,pow.
kielecki

PLRW20009217889

Wschodnia od
Sanicy do ujścia

Wschodnia

0+000

19+830

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach m. Wilkowa, gm. Łubnice,
m. Podlesie, Sufczyce, Strzelce, gm.
Oleśnica, pow. Staszów

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Wschodnia

25+000

29+240

PLRW200062178782

Moczydlanka

Moczydlanka(Moczy
dlnica)

0+000

2+500

lokalnie na długości 4,24 km
m.Tuczępy, Chałupki gm.Tuczepy
pow. Busko
pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach na dł. 2,5km, m. Rytwiany,
pow. Staszów

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Suskrajowice,
Kotlice,Szyszczyce, Śladków Mały,
Śladków Duzy, gm. Chmielnik
,pow. kielecki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na niewielkich
odcinkach w m. Zrecze Małe,
Lubania,gm. Chmielnik,pow.
kielecki

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 6+770-11+500, m. Wolica,
Wilkowa, gm. Łubnice, pow
Staszów

co 4 lata

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienie na dł.4,2km
m.Tuczępy, Chałupki gm.Tuczepy
pow. Busko

co 5 lat

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 1,5km, m.
Rytwiany, gm. Rytwiany, pow.
Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej,
6+080-6+440, 6+536-6+700, 7+5307+630, 7+826-8+410 narzut kamienny
w dnie (łącznie 1208 - 5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowej i
narzutu kamiennego) m)

oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w km 44+620, stopień piętrzący - 1
szt., ubezpiczenie skrp z kiszki
faszynowej - 5-10% (naprawa
uszkodzonej kiszki faszynowej)

ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki
faszynowej)

ubezpieczenie skarp z kiszki
faszynowej na dł. ok 500m, m. Wolica,
Wilkowa, gm. Łubnice, pow. Staszów

co 2 lata

co 2 lata

co 2 lata

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

ręcznie

stalowyc4+300, 5+050,
jaz betonowy - 2 szt. W
m. Głuchów, gm.
Raków,pow. kielecki 1
szt.- most w W m.
Głuchów, gm.
Raków,pow. kielecki
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowych w km 7+650
zastawka - 1 szt. W m.
Papiernia, gm. Raków,
pow. kielecki

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, 27miana
uszkodzonych kręgów
przepust - 1 szt.,
47+440,1 szt- stopień w
m. Chmielnik,pow.
Kielce, gm. Chmielnik

oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowyc - w km
22+660, 25+900,
26+430, 27+240,
27+870, przepust - 5
szt., 17+730. 19+375.
20+350 jaz kozłowy - 3
szt.22+660, 25+900,
26+430, 27+240,
27+870, przepust - 5
szt., 17+730. 19+375.
20+350 jaz kozłowy - 3
szt. Wm. Śladków Duży,
gm. Chmielnik, pow.
kielecki,1 szt- bród, 2
szt- jazy w m.
Szczyczyce,pow.Kielecki
oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków
betonowych, prace w
obrębie konstrukcji
stalowyc1+480,
zastawka betonowa - 1
szt.w m. Lubania,gm.
Chmielnik,pow.
kielecki
prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, jaz w km
8+780; w km 12+380;
w km 14+950 most
1szt.m. Wolica;
prace w obrębie
korpusu i podłoża wału,
lewy wał w km 0+0004+500; prawy wał km
0+000-0+300; 0+3002+600, m. Wolica,
Wilkowa, gm. Łubnice,
m. Sydzyna, gm.
Rytwiany, pow.
Staszów

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

cyklicznie co 4
lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW200062178729

Desta

Desta

0+000

2+120

krzewy ze skarp ok. 7a m. Staszów,
gm. Staszów , pow. Staszów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062178729

Desta

Desta

3+700

6+200

krzewy ze skarp ok. 5ar, m. Staszów
gm. Staszów, pow. Staszów

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062178889

Ciek od
Wierzbicy

Ciek od Wierzbicy
(Ciek od Nizin)

0+000

2+400

pojedyńcze krzewy rosace na
skarpach i w dnie ok 5a na dł.
2,4km,m. Bydłowa, Oleśnica, m.
Podborek, Rytwiany, pow. Staszów

co 4 lata

PLRW200062178889

Ciek od
Wierzbicy

Ciek od Wierzbicy
(Ciek od Nizin)

2+400

3+250

krzewy ze skarp dł. 850m, m. Brody,
gm. Oleśnica, pow. Staszów

PLRW200062178889

Ciek od
Wierzbicy

Ciek od Wierzbicy
(Ciek od Nizin)

3+250

9+130

ok.0,60 ha krzaków m.Niziny,
Januszkowice gm. Tuczępy

PLRW200062178889

Ciek od
Wierzbicy

Potok Koniemłocki

0+000

6+000

PLRW200062178869

Pobocznica

Struga Oleśnicka

0+000

5+700

PLRW200062178869

Pobocznica

Struga Oleśnicka

6+360

7+290

PLRW200062178869

Pobocznica

Pobocznica(Struga
Strzelecka)

0+000

7+885

PLRW200062178869

Pobocznica

Pobocznica (Struga
Strzelecka)

7+885

9+500

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Radna (Radnia)

0+000

4+350

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Radna(Radnia)

4+350

5+800

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Radna(Radnia)

5+800

8+050

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Radna(Radnia)

14+460

15+540

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Ciekąca (Szydłówka)

3+900

4+860

PLRW20006217883

Wschodnia do
Sanicy

Ciekąca (Szydłówka)

5+690

5+970

Krzewy ze skarp i dna ok. 10a na dł.
6,0km, m. Święcica, Pacanówka gm.
Rytwiany, m. Koniemłoty Staszów,
pow. Staszów

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach na dł. 5,7km, m.
Borzymów, Wojnów, Oleśnica,gm.
Oleśnica, pow. Staszów
pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach na dł. 0,93km, m.
Oleśnica,gm. Oleśnica, pow.
Staszów
pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach krzaki punktowo na
dł.6,0km,Sufczyce, Strzelce, gm.
Oleśnica, pow. Staszów
ok. 0,02 ha, gm. Stopnica
pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach na dł. 3,0km punktowo,
m. Solec Stary, Szydłów, pow.
Staszów
pojedyncze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnące na
skarpach w dnie punktowo na dł.
1,45km, gm. Szydłów, pow. Staszów
ok. 0,4 ha krzaków, drzewa
m.Pożdżeń, Grabki Małe, Gnojno
gm.Gnojno pow. Busko
ok. 0,1 ha krzaków, drzewa m.
Gorzakiew gm.Gnojno pow. Busko
pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach na dł. 960m,m. Gacki,gm.
Szydłów, pow. Staszów
pojedyncze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnące na
skarpach w w dnie punktowona dł.
280m, m. Szydłów gm. Szydłów,
pow. Staszów

Poz. 4055

dł. 1,2km, m. Staszów, gm.
Staszów, pow. Staszów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

dł. 2,4km, m. Bydłowa gm.
Oleśnica, m. Podborek, Sichów
Duży, gm.Rytwiany, pow. Staszów

co 4 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 850m, m. Brody gm. Oleśnica,
pow. Staszów

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienie na dł. 5,88km

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł.2,0km, m. Koniemłoty, gm.
Staszów, pow. Staszów

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 4,7km, Borzymów, Wojnów,
Oleśnica,gm. Oleśnica, pow.
Staszów

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 0,93km,m. Oleśnica, gm.
Oleśnica, pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 1,6km gm. Stopnica

co 2 lata

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

dł. 3,0km, m. Solec Stary gm.
Szydłów, pow. Staszów

co 5 lat

ręcznie

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 1,40km,m. Solec Stary gm.
Szydłów, pow. Staszów

co 4 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 2,25 km m.Pożdżeń, Grabki
Małe, Gnojno gm.Gnojno pow.
Busko

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł.1,08km m. Gorzakiew
gm.Gnojno pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

dł. 960m, m. Gacki gm. Szydłów,
pow. Staszów

co 4 lata

ręcznie

co 5 lat

ręcznie

dł. 280m, m. Szydłów, gm.
Szydłów, pow. Staszów

co 4 lata

mechanicznie

PLRW200062178729

Desta

Ciek od Podmaleńca

0+000

3+000

krzewy ze skarp ok. 5a na dł. 700m,
m. Staszów,gm. Staszów, pow.
Staszów

PLRW200062178729

Desta

Ciek od Brodek

0+000

3+000

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach i w dnie m. Staszów, gm.
Staszów, pow. Staszów

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200092178849

Sanica od Brodu
do ujścia

Sanica od Brodu do
ujścia

0+000

3+560

ok.0,9 ha m.Tuczępy, Czyżów,
Dziesławice, Jastrzebiec
gm.Tuczepy, Stopnica pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

dł. 700m,m. Staszów gm.
Staszów, pow. Staszów

co 5 lat

ręcznie

na dł. 1km i lokalnie na dł. 2,75
km m.Tuczępy, Czyżów,
Dziesławice, Jastrzebiec
gm.Tuczepy, Stopnica pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, jaz w km
1+450, m. Staszów,
gm. Staszów, pow.
Staszów

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, przepusty,
m. Podborek, Święcica,
Pacanówka, gm.
Rytwiany, m.
Koniemłoty, gm.
Staszów, pow. Staszów
prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, mostki, m.
Olesnica, Wojnów, gm.
Oleśnica, pow. Staszów

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, zastawki
0+350;0+680; m.
Staszów, gm. Staszów,
pow. Staszów

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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PLRW200092178849

Sanica od Brodu
do ujścia

Sanica od Brodu do
ujścia

3+560

7+630

ok.0,25 ha m.Jastrzębiec, Kargów,
Bosowice gm. Stopnica, Tuczępy
pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 4,07 m.Jastrzębiec,
Kargów, Bosowice gm. Stopnica,
Tuczępy pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie

PLRW2000621788429

Sanica do Brodu

Sanica do Brodu

7+630

9+200

ok. 0,15 ha m. Bosowice gm.
Stopnica pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1,57 m. Bosowice gm.
Stopnica pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie

PLRW2000621788429

Sanica do Brodu

Sanica do Brodu

11+000

17+050

ok.0,45 ha m. Palonki, Balice, Bugaj
gm. Busko, Gnojno pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 4 lata

mechanicznie

PLRW200092178849

Sanica od Brodu
do ujścia

Bród (Potok
Pomykowski)

4+056

6+600

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200092178849

Sanica od Brodu
do ujścia

Bród (Potok
Pomykowski)

7+430

13+230

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000621788429

Sanica do Brodu

Rzeka Skrobaczówka

0+000

1+970

ok.0,1 ha m.Jastrzebiec, gm.
Stopnica pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie

PLRW2000621788469

Stopniczanka

Rzeka Stopniczanka

0+000

5+900

ok.0,65 ha m. Jastrzębiec, Falęcin,
Folwarki, Katy Stare i Nowe,
Stopnica gm. Stopnica pow. Busko

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie

PLRW200092178849

Sanica od Brodu
do ujścia

Ciek od Szańca

0+000

5+500

ok.0,45 ha m. Kotki, Podgaje,
Wygoda Kozińska gm. Busko pow.
Busko

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie

PLRW20006216488

Silnica

Silnica

0+000

17+000

krzaki 10 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Ciek od Ścięgien

0+000

2+000

krzaki 1 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Dopł. z Porąbek (do
Kakonianki)

0+000

3+300

krzaki 2 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Dopł z g. Jastrzębi
Dół (od Bielin)

krzaki 2 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Dalionka

krzaki 3 arw miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Dopł. z Orłowin

krzaki 2 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Dopł. spod Podłysicy

0+000

krzaki 2 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164469

Warkocz

Zimny Stok (dopł.
Warkocza)

0+000

2+500

krzaki 2 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200082164899

Bobrza od
Ciemnicy do
ujścia

Ciek od Janowa

0+000

3+100

krzaki 3 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164431

Lubrzanka do
Zalewu Cedzyna

Dopł od Klonowa

0+000

5+000

krzaki 4 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000021644339

Zalew Cedzyna
na Lubrzance

Zajączkowa Struga

0+000

6+120

krzaki 4 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000021644339

Zalew Cedzyna
na Lubrzance

Dopł z Domaszowic

0+000

1+900

krzaki 2 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200062164894

Dopływ spod
góry Zelejowej

Dopł spod Zelejowej
(Jaźwiczanka)

0+000

krzaki 2 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20005216482

Bobrza do
Ciemnicy

Dopływ z Tumlina

0+000

2+000

krzaki 2 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200072164699

Morawka

Dopł. z Ługów

0+000

8+850

krzaki 6 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006216434

Czarna Nida do
Stokowej

Ciek w Hucie Nowej dz. 39

0+000

1+400

krzaki 1 ar w miarę potrzeb

po 15 VIII

mechanicznie,
ręcznie

w miarę potrzeb

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006219449

Kozinka

Ciek od Ublinka

0+000

0+000

4+000

15+600

ok. 0,6 ha krzaków i przewalone
drzewam m. Budy gm. Busko pow.
Busko
ok. 0,3 ha m. Kotki,Służów,
Słabkowice, Młyny gm. Busko, pow.
Busko

W miarę potrzeb: krzaki punktowo
na całej długości cieku 0,74 ha oraz
pojedyńcze drzewa Powiat Opatów,
Sandomierz gm. Klimontów, Lipnik,
msc. Klimontów, Łownica, Ublinek

corocznie

na dł. 6,05 km m. Palonki, Balice,
Bugaj gm. Busko, Gnojno pow.
Busko
udrożnienie odcinkowe i
punktowe na dł.2,54km m. Budy
gm. Busko pow. Busko
na dł. 5,8 m. Kotki,Służów,
Słabkowice, Młyny gm. Busko,
pow. Busko
na dł. 1,97 km m.Jastrzebiec, gm.
Stopnica pow. Busko
na dł. 4,63 km m. Jastrzębiec,
Falęcin, Folwarki, Katy Stare i
Nowe, Stopnica gm. Stopnica
pow. Busko
na dł. 5,5 km m. Kotki, Podgaje,
Wygoda Kozińska gm. Busko pow.
Busko

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 15,6 km na niewielkich
odcinkach Powiat Opatów,
Sandomierz gm. Klimontów,
Lipnik, msc. Klimontów, Łownica,
Ublinek

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ubezpieczenie kiszką faszynową w km
0+000 - 3+100, w km 6+600 - 7+100
Powiat Opatów, Sandomierz gm.
Klimontów, Lipnik, Górki
Klimontowski, Malżyn

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Jaz kozłowy
km 2+010, zastawka
trapezowa km 2+600 ,
przepusty - szt. 31
Powiat Opatów,
Sandomierz gm.
Klimontów, Lipnik, msc.

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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Poz. 4055
Klimontów, Łownica,
Ublinek

PLRW20006219489

PLRW200019219499

PLRW2000621942

Gorzyczanka I

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Koprzywianka
do Modlibórki

Gorzyczanka

Koprzywianka

Koprzywianka

Ciek od Dębian

0+000

14+000

47+500

47+500

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,6 ha oraz
pojedyńcze drzewa, Powiat
Opatów, Sandomierz Na całej
długości od ujscia w msc
Sandomierz do msc. Krępa gm.
Iwaniska

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 19,6 km na niewielkich
odcinkach Powiat Sandomierz gm.
Klimontów, Samborzec

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Ubezpieczenie kiszką faszynową na
odcinku 1800mb Powiat Sandomierz
gm. Klimontów, Samborzec

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł.33,5 km na niewielkich
odcinkach Powiat Opatów,
Sandomierz Na całej długości od
ujscia w msc Sandomierz do
Nieskurzowa Starego

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Remont stopnia żelbetowego w km
31+024, msc. Szymanowice gm.
Klimontów pow. Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

65+900

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,5 ha oraz
pojedyńcze drzewa, Powiat
Opatów, Sandomierz Na całej
długości od Krępa gm. Iwaniska do
Nieskurzowa Starego gm.
Baćkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł.18,4 km na niewielkich
odcinkach Powiat Opatów,
Sandomierz Na całej długości od
ujscia w msc Sandomierz do
Nieskurzowa Starego

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalne remonty na odcinkach tego
wymagających

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

10+600

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,55 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Saborzec,
Obrazów msc. Dębany, Wielogóra
pow. Sandomierz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 10.6 km na niewielkich
odcinkach gm. Saborzec, Obrazów
msc. Dębany, Wielogóra pow.
Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

6+400

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,32 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Saborzec,
msc. Zajeziorze, Skotniki pow.
Sandomierz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 6.4 km na niewielkich
odcinkach gm. Saborzec, msc.
Zajeziorze, Skotniki pow.
Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

10+790

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,43 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Baćkowice,
Iwaniska msc. Rudniki, Gołoszyce
pow Opatów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 10,79 km na niewielkich
odcinkach gm. Baćkowice,
Iwaniska msc. Rudniki, Gołoszyce
pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 3.5 km na niewielkich
odcinkach gm. Obrazów, msc.
Obrazów, Łojowice pow.
Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 9.9 km na niewielkich
odcinkach gm. Obrazów,
Samborzec msc. Wierzbiny,
Polanów pow. Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2.7 km odmulenie
punktowe na niewielkich
odcinkach gm. Samborzec msc.
Milczany, Andruszkowice pow.
Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 5.5 km na niewielkich
odcinkach gm. Obrazów,
Samborzec msc. Bilcza,
Wielogóra pow. Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2.75 km na niewielkich
odcinkach gm. Koprzywnica msc.
Dmosice pow. Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 3.0 km na niewielkich
odcinkach gm. Koprzywnica msc.
Jachimowice, Ryłowice pow.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006219489

Gorzyczanka I

PLRW200019219499

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

PLRW2000621942

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

PLRW200062194929

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Ciek od Obrazowa

0+000

3+500

PLRW200062194929

Polanówka

Ciek od Wierzbin

0+000

9+900

PLRW200019219499

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Ciek od Milczan

0+000

2+700

PLRW20006219489

Gorzyczanka I

Ciek Czarna

0+000

5+500

PLRW200019219499

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Ciek Dmosice

0+000

2+750

PLRW20006219489

Gorzyczanka I

Ciek Jachimowice

0+000

3+000

Ciek od Zajezierza

Modliborka

0+000

19+600

W miarę potrzeb: krzaki punktowo
na całej długości cieku 0,55 ha oraz
pojedyńcze drzewa, oraz
pojedyńcze drzewa, Powiat
Sandomierz gm. Klimontów,
Samborzec

0+000

0+000

W miarę potrzeb: krzaki punktowo
na całej długości cieku 0,21 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Obrazów,
msc. Obrazów, Łojowice pow.
Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,6 ha gm.
Obrazów, Samborzec msc.
Wierzbiny, Polanów pow.
Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0.16 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Samborzec
msc. Milczany, Andruszkowice
pow. Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,33 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Obrazów,
Samborzec msc. Bilcza, Wielogóra
pow. Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,16 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm.
Koprzywnica msc. Dmosice pow.
Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktowo
na całej długości cieku 0,18 ha oraz
pojedyńcze drzewa gm.

corocznie

Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Jazy
żelbetowe w km 1+800,
10+420, zastawki
betonowe w km
11+560, 12+260,
przepusty - szt. 5
Powiat Sandomierz gm.
Klimontów, Samborzec
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Jazy w km
23+520, 28+373,
32+600, msc.
Skwirzowa,
Szymanowice gm.
Samborzec, Klimontów
pow. Sandomierz
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. , przepusty szt. 58 msc.
Baćkowice, Nieskurzów
pow. Opatów
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Przepusty szt. 4, gm. Obrazów
msc. Dębany, pow.
Sandomierz
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Jaz
żelbetowy w km 1+950,
przepusty - szt. 9 gm.
Saborzec, msc.
Zajeziorze, Skotniki
pow. Sandomierz
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Zastawka w
km 8+590, przepusty szt. 14 gm. Baćkowice,
Iwaniska msc. Rudniki,
Gołoszyce pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie
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Koprzywnica msc. Jachimowice,
Ryłowice pow. Sandomierz

PLRW20006219449

Kozinka

Ciek od Włostowa

0+000

3+250

PLRW20006219489

Gorzyczanka I

Ciek od Kurowa

0+000

15+450

PLRW20006219489

Gorzyczanka I

Ciek od Zakrzowa

0+000

5+000

PLRW200062194369

Dopływ spod
Zagorzyc

Pokrzywianka

0+000

5+000

PLRW20006219469

Kacanka

Kacanka

0+000

2+500

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,27 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Lipnik msc.
Włostów, Malżyn
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 1 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Lipnik,
Obrazów, Samborzec msc.
Chobrzany, Kurów
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,3 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Klimontów
msc. Zakrzów, Ossolin pow.
Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,32 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm.
Klimontów, msc. Pokrzywianka,
Domaradzice pow. Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,27 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Łoniów
msc. Bazów, Królewice pow.
Sandomierz

PLRW200062194929

Polanówka

Polanówka

0+000

0+900

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,055 ha
oraz pojedyńcze drzewa, gm.
Samborzec msc. Polanów pow.
Sandomierz

PLRW200019219499

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Andruszkowianka

0+000

0+900

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,055 ha
gm. Samborzec msc.
Andruszkowice pow. Sandomierz

PLRW200026219494

Gorzyczanka II

Ciek od Ostrołęki
(Stara Gorzyczanka)

0+000

5+350

PLRW20006219489

Gorzyczanka I

Ciek od Zdanowa

0+000

4+200

PLRW200062194369

Dopływ spod
Zagorzyc

Ciek od Konar

0+000

2+300

PLRW200062194349

Kujawka

Ciek od Szczeglic

0+000

6+300

PLRW2000621942

Koprzywianka
do Modlibórki

Dopływ spod Janczyc

0+000

7+160

PLRW200062194349

Kujawka

Radwanówka

0+000

2+690

PLRW200019219499

PLRW20006219469

Koprzywianka
od Modlibórki
do ujścia

Kacanka

zb. Szymanowice
(Koprzywianka)

Kacanka

32+000

2+500

Punktowo na całej długości cieku
0,32 ha oraz pojedyńcze drzewa,
gm. Samborzec msc. Zawisełcze,
Ostrołęka pow. Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,25 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Samborzec
msc. Zawisełcze, Ostrołęka pow.
Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,24 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Klimontów
msc. Konary pow. Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,36 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Klimontów
msc. Konary pow Sandomierz pow.
Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,29 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Iwaniska
msc. Janczyce, Iwaniska pow
Opatów
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,25 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Iwaniska
msc. Radwan pow Opatów

Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 3,25 km na niewielkich
odcinkach gm. Lipnik msc.
Włostów, Malżyn

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 15.45 km na niewielkich
odcinkach gm. Lipnik, Obrazów,
Samborzec msc. Chobrzany,
Kurów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 5,0 km na niewielkich
odcinkach gm. Klimontów msc.
Zakrzów, Ossolin pow.
Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 5,0 km e na niewielkich
odcinkach gm. Klimontów, msc.
Pokrzywianka, Domaradzice pow.
Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2,5 km na niewielkich
odcinkach gm. Łoniów msc.
Bazów, Królewice pow.
Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 0.9 km na niewielkich
odcinkach gm. Samborzec msc.
Polanów pow. Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 0.9 km na niewielkich
odcinkach gm. Samborzec msc.
Andruszkowice pow. Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 5.35 km na niewielkich
odcinkach gm. Samborzec msc.
Zawisełcze, Ostrołęka pow.
Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 4.2 km na niewielkich
odcinkach gm. Samborzec msc.
Zawisełcze, Ostrołęka pow.
Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2,3 km na niewielkich
odcinkach gm. Klimontów msc.
Konary pow. Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł.6,3 km na niewielkich
odcinkach gm. Klimontów msc.
Konary pow Sandomierz pow.
Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł.7,16 km na niewielkich
odcinkach gm. Iwaniska msc.
Janczyce, Iwaniska pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł.2,69 km na niewielkich
odcinkach gm. Iwaniska msc.
Radwan pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

lokalne remony w
miare potrzeb
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych.Przepusty szt. 1 gm. Samborzec
msc. Polanów pow.
Sandomierz
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych.Przepusty szt. 1 gm. Samborzec
msc. Andruszkowice
pow. Sandomierz

Ubezpieczenie kiszką faszynową na
odcinku 1000mb gm. Iwaniska msc.
Janczyce, Iwaniska pow Opatów

ubezpieczenie brzegowe z opaski
faszynowej i narzutu kamiennego 400mb gm.Klimontów msc.
Szymanowice pow. Sandomierz

32+000

30+000

Poz. 4055

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace w dnie m.
Smerdyna, Czajków Północny,
Bukowa, Wiązownica Mała,
Wiśniowa, gm. Staszów, Enklawy
Leśne, Wola Malkowska, gm.

cyklicznie co
5-6 lat

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

co 2 lata

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

Prace w obrębie
zbiornika .Całoroczna
obsługa oraz
konserwacja i
remeonty zbiornika
wraz z infrastrukturą
gm.Klimontów msc.
Szymanowice pow.
Sandomierz
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Bogoria, pow. Staszów

PLRW20006219469

PLRW20009231499

PLRW2000623146

Kacanka

Opatówka od
Żychawy do
ujścia

Opatówka do
Żychawy

Korzenna

Opatówka

Opatówka

Ciek od Lisowa

0+000

0+000

26+500

0+000

12+770

pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace w dnie , m.
Łaziska, Bogoria, gm. Bogoria, pow.
Staszów

26+500

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,5 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Dwikozy,
Wilczyce, Lipnik, Baćkowice, msc.
Dwikozy, Wysiadłów, Słabuszewice,
pow. Opatów, Sandomierz

51+500

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,5 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Lipnik,
Opatów, Baćkowice, msc.
Słabuszewice Opatów, Bukowiany,
pow. Opatów

cyklicznie co
5-6 lat

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł .26+500 km na niewielkich
odcinkachgm. Dwikozy, Wilczyce,
Lipnik, Baćkowice, msc. Dwikozy,
Wysiadłów, Słabuszewice, pow.
Opatów, Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł .25 km na niewielkich
odcinkach gm. Lipnik, Opatów,
Baćkowice, msc. Słabuszewice
Opatów, Bukowiany, pow.
Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Jazy w km
5+670, 15+920, 21+550
gm. Dwikozy, Wilczyce
msc. Dwikozy,
Dobrociece pow.
Sandomierz

10+120

W miarę potrzeb: krzaki punktowna
całej długości cieku 0,6 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm.
Wojciechowice , Wiczyce msc.
Tułkowice, Lisów pow. Sandomierz,
Opatów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 10.12 km na niewielkich
odcinkach gm. Wojciechowice ,
Wiczyce msc. Tułkowice, Lisów
pow. Sandomierz, Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpieczenie kiszką faszynową w km
7+000 - 10+100 gm. Wojciechowice
msc. Lisów pow. Sandomierz, Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,48 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Opatow,
msc Opatow, Czerników Opatowski
pow Opatów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 5,219 km na niewielkich
odcinkach gm. Opatow, msc
Opatow, Czerników Opatowski
pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpieczenie stopy skarp płotkiem
faszynowym 600mb gm. Opatow, msc
Opatow pow Opatów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 5 km na niewielkich
odcinkach gm. Opatow, msc
Opatow, Jurkowice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 6,235 km na niewielkich
odcinkach gm. Opatow, msc
Opatow, Jałowęsy pow Opatów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 4.0 km na niewielkich
odcinkach gm. Obrazów, Wilczyce
msc. Komorna, Zagrody pow.
Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1,96 km na niewielkich
odcinkach gm. Sadowie msc.
Biskupice pow. Opatów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1,2 km na niewielkich
odcinkach gm. Sadowie msc.
Niemienice pow Opatów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

ubezpieczenie kiszką - 2x300mb gm.
Sadowie msc. Niemienice pow Opatów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 3,5 km na niewielkich
odcinkach gm. Lipnik msc.
Żurawniki pow Opatów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 4,25 km na niewielkich
odcinkach gm. Sadowie msc.
Sadowie, Porudzie pow Opatów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1,1 km na niewielkich
odcinkach gm. Sadowie msc.
Sadowie, Porudzie pow Opatów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 4.3 km na niewielkich
odcinkach gm. Wilczyce msc.
Daromin pow. Sandomierz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 3,05 km na niewielkich
odcinkach gm. Opatów msc.
Tudorów pow Opatów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006231489

Potok Lisowski

PLRW2000623146

Opatówka do
Żychawy

Kania

0+000

5+219

PLRW2000623146

Opatówka do
Żychawy

Łukawka

0+000

5+000

PLRW2000623146

Opatówka do
Żychawy

Ciek od Jałowęs

0+000

6+235

PLRW20009231499

Opatówka od
Żychawy do
ujścia

Ciek od Komornej

0+000

4+000

PLRW2000623146

Opatówka do
Żychawy

Ciek od Biskupic

0+000

1+960

PLRW2000623146

Opatówka do
Żychawy

Ciek od Niemienic

0+000

1+200

PLRW2000623146

Opatówka do
Żychawy

Ciek od Żurawnik

0+000

3+500

PLRW2000623146

Opatówka do
Żychawy

Ciek Łyżka

0+000

4+250

PLRW2000623146

Opatówka do
Żychawy

Ciek Łyżka II

0+000

1+100

PLRW20006231489

Potok Lisowski

Ciek od Daromina

0+000

4+300

PLRW2000623146

Opatówka do
Żychawy

Ciek Tudorówka

0+000

3+050

W miarę potrzeb: krzaki punktowna
całej długości cieku 0,26 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Opatow,
msc Opatow
W miarę potrzeb: krzaki punktowna
całej długości cieku 0,22 ha gm.
Opatow, msc Opatow, Jałowęsy
pow Opatów
W miarę potrzeb: krzaki punktowna
całej długości cieku 0,24 ha oraz
pojedyńcze drzewa,gm. Obrazów,
Wilczyce msc. Komorna, Zagrody
pow. Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,29 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Sadowie
msc. Biskupice pow. Opatów
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,27 ha gm.
Sadowie msc. Niemienice pow
Opatów
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,24 ha oraz
pojedyńcze drzewa,gm. Lipnik msc.
Żurawniki pow Opatów
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,28 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Sadowie
msc. Sadowie, Porudzie pow
Opatów
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,17 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Sadowie
msc. Sadowie, Porudzie pow
Opatów
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,26 ha oraz
pojedyńcze drzewa,gm. Wilczyce
msc. Daromin pow. Sandomierz
W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,29 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Opatów
msc. Tudorów pow Opatów

Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Przepusty szt. 15,
przepustozastawki szt. 3 w km 0+030,
8+350, 8+700 gm.
Wojciechowice ,
Wiczyce msc.
Tułkowice, Lisów pow.
Sandomierz, Opatów
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Przepusty szt. 1 gm. Opatow, msc
Opatow

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20009231499

Opatówka od
Żychawy do
ujścia

Opatówka

PLRW20009231499

Opatówka od
Żychawy do
ujścia

Opatówka

PLRW20009231499

Opatówka od
Żychawy do
ujścia

Opatówka

Poz. 4055
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 3+200
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych gm.
Dwikozy msc.
Szczytniki, Dwikozy
pow. Sandomierz
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+000 - 3+700
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych gm.
Dwikozy msc.
Szczytniki, Dwikozy
pow. Sandomierz

0+000

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 7 ha gm.
Dwikozy msc. Szczytniki, Dwikozy
pow. Sandomierz

4+500

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,27 ha gm.
oraz pojedyńcze drzewa, Łoniów
msc. Zawidza, Otoka Grabińska
pow. Sandomierz

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 4.5 km odmulenie
punktowe na niewielkich
odcinkach gm. Łoniów msc.
Zawidza, Otoka Grabińska pow.
Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. km na niewielkich
odcinkach msc. Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20002621952

Dopływ spod
Sielca

Atramentówka

0+000

0+800

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,05 ha oraz
pojedyńcze drzewa,msc.
Sandomierz

PLRW200019219699

Trześniówka od
Karolówki do
ujścia

Struga A

0+000

3+000

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,18 ha oraz
pojedyńcze drzewa, msc.
Sandomierz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 3.0 km na niewielkich
odcinkach msc. Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Smugi

Ciek Kępa
Chwałowska

5+400

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,32 ha oraz
pojedyńcze drzewa,gm. Dwikozy
msc. Kępa Chwałowska, Dwikozy
pow. Sandomierz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 5.4 km na niewielkich
odcinkach gm. Dwikozy msc. Kępa
Chwałowska, Dwikozy pow.
Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

18+721

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,8 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Zawichost,
Ożarów msc. Ożarów, Chrapanów,
Zawichost pow. Sandomierz,
Opatów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 18.721 km na niewielkich
odcinkach gm. Zawichost, Ożarów
msc. Ożarów, Chrapanów,
Zawichost pow. Sandomierz,
Opatów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2+000

W miarę potrzeb: krzaki punktow
na całej długości cieku 0,17 ha oraz
pojedyńcze drzewa, gm. Ożarów
msc. Sobótka pow Opatów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2,0 km na niewielkich
odcinkach gm. Ożarów msc.
Sobótka pow Opatów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW2000623169

PLRW2000623169

Czyżówka

Czyżówka

Czyżówka

Kanał Ożarów - Wisła

Ciek Sobótka

Kanał Ożarów

0+000

0+000

0+000

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

Zawidzianka

PLRW2000623169

0+000

3+700

PLRW20006219169

PLRW2000623152

Zawidzanka

– 4160 –

Opaska brzegowa 2x 1000mb i narzut
w płotkach - 4000m2 gm. Łoniów msc.
Zawidza, Otoka Grabińska pow.
Sandomierz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Przepust szt. 1 gm. Łoniów msc.
Otoka Grabińska pow.
Sandomierz
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Przepusty szt. 2 msc. Sandomierz
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Przepusty szt.24 msc. Sandomierz
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Przepusty szt. 38 gm. Dwikozy
msc. Kępa Chwałowska,
Dwikozy pow.
Sandomierz
Prace w obrębie
konstrukcji
betonowych i
stalowych. Przepusty szt. 21 gm. Zawichost,
Ożarów msc. Ożarów,
Chrapanów, Zawichost
pow. Sandomierz,
Opatów

Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+033 - 0+432
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW2000623169

Czyżówka

– 4161 –

Poz. 4055

Kanał Ożarów

PLRW20002621752

Kineta

Kineta

0+000

9+394

punktowo krzewy rosnące w dnie
na 9,394km,m. Maśnik gm.
Połaniec, m. Budziska, Słupiec,
Gace Słupieckiegm. Łubnice, pow.
Staszów

PLRW2000621772

Śmierdziączka

Śmierdziączka

0+000

1+300

pojedyncze drzewa i krzewyrosnące
na skarpach i w dnie na
dł.1,3km,gm. Rybitwy, m. Połaniec,
pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 3,8km, m. Zdzieci gm.
Połaniec, Grabowa, Borki, gm.
Łubnice, pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 3,0km,m. Łeg, Brzozowa gm.
Połaniec, pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 2,13km, m. Sworoń,
Matiaszów gm. Osiek, pow.
Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+100-3+500,m. Sworoń,
trzcianka, Niekrasów, Ossala gm.
Osiek gm. Osiek, pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 3,5km, m. Strzegom,
Strzegomek, gm. Rytwiany,
pow.Staszów

co 3 lata

mechanicznie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

dwóch odcinkach o dł. 2200m i
370m, m. Osiek, Suchowola, gm.
Osiek, pow. Staszów

co 5 lat

mechanicznie

dł. 1,0km, m. Lipnik gm. Osiek,
pow. Staszów

co 5 lat

mechanicznie

PLRW2000621772

Śmierdziączka

Śmierdziączka

5+200

9+000

pojedyncze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnące na
skarpach w w dnie punktowo na dł.
1,0km, m. Zdzieci gm. Połaniec,
Grabowa, Borki, gm. Łubnice, pow.
Staszów

PLRW20002621792

Ciek od Okrągłej

Ciek od Okrągłej

0+260

4+000

15a na dł. 3 km, m. Łeg, Brzozowa
gm. Połaniec, pow. Staszów

PLRW2000262191169

Ciek od Turska

Ciek od Turska

0+570

2+700

PLRW2000621912

Strzegomka

Strzegomka
(Trzcianka)

0+100

6+600

PLRW2000621912

Strzegomka

Strzegomka(Trzciank
a)

7+100

12+576

PLRW20006219169

Zawidzianka

Zawidzanka

5+130

9+500

PLRW2000621914

Wisła od
Wisłoki do Sanu

Dopływ z
Pliskowoli(Ciek od
Mucharzewa)

0+000

1+000

PLRW200019217699

PLRW200019217699

Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia

Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia

Kanał Strumień od
Rząski do ujscia

Kanał Strumień od
Rząski do ujscia

0+000

13+300

pojedyncze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnące na
skarpach w w dnie punktowo ok.
0,03a, m. sworoń, Matiaszów gm.
Osiek, pow. Staszów
pojedyncze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnące na
skarpach w dnie na dł. 3,4km
punktowo,m. Sworoń, trzcianka,
Niekrasów, Ossala gm. Osiek, pow.
Staszów
pojedyncze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnące na
skarpach w w dnie punktowo na dł.
3,5km, m. Strzegom, Strzegomek
gm. Rytwiany
pojedyńcze drzewa z zachwianą
statyką, krzewy rosnace na
skarpach i w dnie, m. Osiek,
Suchowola, gm. Osiek, pow.
Staszów

13+300

krzewy rosnące na skarpach ok.
70a. M. Rybitwy, Maśnik, gm.
Połaniec, m. Budziska, Rejterówka
gm. Łubnice, pow. Staszów

29+025

lokalnie na dł. 27,3 km w ilości ok. 2
ha krzaków m. Zborówek,
Grabowica, Karsy Małe, Karsy
Dolne, Karsy Duże, Słupia, Wola
Biechowska, Biechów, Trzebica,
Świniary, Ludwinów gm. Pacanów,
Solec-Z pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odmulanie punktowe na
niewielkich odcinkach m. Maśnik,
gm. Połaniec, m.Budziska, Słupiec,
Szczebrzusz, Gace Słupieckie, gm.
Łubnice, pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 850m, m. Rybitwy gm.
Połaniec, pow. Staszów

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

13,3km, m. Rybitwy, Maśnik gm.
Połaniec, m.Budziska, Czarzyzna,
Rejterówka, Zofiówka, Orzelec
Dużygm. Łubnice pow. Staszów

co 2 lata

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

udrożnienie lokalnie na odcinku
27,3 km m. Zborówek, Grabowica,
Karsy Małe, Karsy Dolne, Karsy
Duże, Słupia, Wola Biechowska,
Biechów, Trzebica, Świniary,
Ludwinów gm. Pacanów, Solec-Z
pow. Busko

co 2 lata

mechanicznie

razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych msc.
Zawichost pow.
Sandomierz
Prace w obrębie
podłoża i korpusu wału.
0+041 - 0+498
dwukrotne wykaszanie
roślin ze skarp wałów
p.p., remonty
wynikające z
pięcioletniej oceny
stanu technicznego - w
razie potrzeby, bieżąca
konserwacja oraz
zasypywanie nor
bobrowych msc.
Zawichost
prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, przepusty,
m. Budziska, Słupiec,
Szczebrzusz, Gace
Słupieckie, gm.
Łubnice, pow. Staszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, przepusty,
m. Zdzieci, gm.
Połaniec, m. Grabowa,
Borki, gm. Łubnice,
pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
korpusu i podłoża
wałów 12,165km
prawy wał;
10,6km lewy wał;
prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, konserwacja
mostu w m. Czarzyzna,
gm. Łubnice, pow.
Staszów

cyklicznie/
co 6 miesięcy

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

PLRW20002621763

Strumień (Kanał
Strumień) do
Rząski

Kanał Strumień do
Rząski

PLRW20002621763

Strumień (Kanał
Strumień) do
Rząski

Kanał Strumień do
Rząski

PLRW2000621768

Ciek od
Beszowej

Ciek od Beszowej

PLRW2000621768

Ciek od
Beszowej

Ciek od Beszowej

PLRW200019217699

Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia

PLRW200019217699

PLRW200019217699

Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia
Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia

– 4162 –

29+025

40+600

46+800

ok.1,0 ha krzaków, drzewa m.
Grotniki Małe, Rzegocin,
Badrzychowice gm. Nowy Korczyn
pow. Busko

0+000

4+000

40+600

Poz. 4055

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł.6,2km m. Grotniki Małe,
Rzegocin, Badrzychowice gm.
Nowy Korczyn pow. Busko

3+700

krzewy rosnące na skarpach iw dnie
punktowo na dł. 2,5km, m. Łyczba,
Łubnice gm. Łubnice, pow. Staszów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

6+670

krzewy rosnące na skarpach iw dnie
na dł. 2,67km, m. Orzelec Mały,
Beszowa gm. Łubnice, pow.
Staszów

co 3 lata

co 4 lata

mechanicznie

punktowo na dł. 3,7km,m. Łyczba,
łubnice gm. Łubnice pow.
Staszów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

punktowo na dł.2,67km, m.
Orzelec Mały, Beszowa gm.
Łubnice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 3,7km, m. Zalesie gm. Łubnice,
pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

Struga Komorowska

0+000

4+700

drzewa, krzaki w km na dł. 1,7km
m. Zalesie, gm. Łubnice, pow.
Staszów

Kanał Nida

0+000

5+750

ok. 0,5 h m. Biechów, Ugory,
Swiniary, Zielonki, gm. Pacanów.
Solec-Z pow. Busko

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Kanał Ulgi Kanału
Nida

0+000

2+200

ok. 0,08 ha m.Wola Biechowska,
Biechów gm. Pacanów pow. Busko

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł.5,75km m. Biechów, Ugory,
Swiniary, Zielonki, gm. Pacanów.
Solec-Z pow. Busko
dł. 2,2km m.Wola Biechowska,
Biechów gm. Pacanów pow.
Busko
dł.6,58 km m.Górnowola,
Zagorzany, Chinków, Rzegocin,
Zagajów gm.N. Korczyn, SolecZdrój pow. Busko
dł. 4,37km m. Ludwinów,
Zielonki, wełnin, Solec-Z gm.
Solec-Zdrój pow. Busko

PLRW2000621762

Ciek od Gadawy

Ciek od Gadawy

0+000

6+580

ok. 0,5 ha m.Górnowola, Zagorzany,
Chinków, Rzegocin, Zagajów gm.N.
Korczyn, Solec-Zdrój pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006217649

Rząska

rzeka Rząska(Rzoska)

0+000

4+370

ok. 0,6 ha m. Ludwinów, Zielonki,
wełnin, Solec-Z gm. Solec-Zdrój
pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006217649

Rząska

rzeka Rząska(Rzoska)

5+420

9+000

ok.0,4 ha m.Strażnik, piasek Mały
gm.Solec-Zdrój pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006217649

Rząska

rzeka Rząska(Rzoska)

9+000

13+747

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026217654

Dopływ z
Trzebnicy

Dopływ z Trzebnicy
(Struga Podwalska)

0+000

7+500

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW200026217658

Dopływ spod
Oblekonia

Dopływ spod
Oblekonia (Ciek od
Oblekonia)

0+000

7+610

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

PLRW20006217656

Dopływ z
Chrzanowa

Dopływ z Chrzanowa
(Struga
Niegosławska)

0+000

2+100

ok.0,20 ha m.Słupia, Niegosławice
gm. Pacanów pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 2,1km m.Słupia, Niegosławice
gm. Pacanów pow. Busko

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

Rów A-12

0+000

1+310

ok. 0,10 ha m.Biechów gm.
Pacanów pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 1,31km m.Biechów gm.
Pacanów pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Struga Biechowska

0+000

1+260

ok. 0,1 ha m.Biechów gm. Pacanów,
pow. Busko

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Struga Biechowska

1+260

5+420

ok.1,5 ha krzaki i drzewa m.
Biechów, Wójcza, Wójeczka gm.
Pacanów pow Busko

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

struga Zborowska

0+000

3+460

ok.0,10 ha m.Wełnin, Solec-Z,
Zborów gm. Solec- Z pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Struga Piestrzecka

0+000

2+300

ok.0,15 ha m. Piestrzec gm. Solec-Z
pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Str. Włosnowicka

0+000

3+600

ok.0,16 ha m. Biechów, Piestrzec,
Włosnowice gm. Pacanów, Solec-Z,
pow. Busko

co 3 lata

PLRW200019217699

PLRW200019217699

PLRW200019217699

PLRW200019217699

PLRW20006217652

PLRW20006217652

Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia
Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia
Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia
Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia
Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia
Strumień (Kanał
Strumień) od
Rząski do ujścia

ok.0,2 ha m.Piasek Mały, Gadawa,
Baranów gm.Solec-Zdrój, Busko
pow. Busko
ok.2,0 ha m. Słupia, Wola
Biechowska, Rataje Słupskie,
Oblekoń, Trzebnica gm. Pacanów
pow. Busko
ok.0,65 ha krzaków i drzewa m.
Karsy Małe, Karsy Dolne, Żabiec,
Rataje Karskie, Rataje Słupskie gm.
Pacanów pow. Busko

dł. 3,58km m.Strażnik, piasek
Mały gm.Solec-Zdrój pow. Busko
dł. 4,75km Piasek Mały, Gadawa,
Baranów gm.Solec-Zdrój, Busko
pow. Busko
dł. 7,5km m. Słupia, Wola
Biechowska, Rataje Słupskie,
Oblekoń, Trzebnica gm. Pacanów
pow. Busko
dł. 7,61km m. Słupia, Wola
Biechowska, Rataje Słupskie,
Oblekoń, Trzebnica gm. Pacanów
pow. Busko

punktowo na odcinku 1,26 km
m.Biechów gm. Pacanów, pow.
Busko
punktowo na odcinku 4,16 km m.
Biechów, Wójcza, Wójeczka gm.
Pacanów pow Busko
punktowe odmulenie na odcinku
w km 3,46 km m.Wełnin, Solec-Z,
Zborów gm. Solec- Z pow. Busko

mechanicznie,
ręcznie

dł. 2,3km m. Piestrzec gm. SolecZ pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

dł. 3,6km m. Biechów, Piestrzec,
Włosnowice gm. Pacanów, SolecZ, pow. Busko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

dł. 1,31km, m. Orzelec Duży gm.
Łubnice, pow. Staszów

PLRW2000621766

Dopływ spod
Sroczkowa(Ciek
naturalny)

0+000

1+310

krzewy rosnące na skarpach i w
dnie 10a w km 0+000-1+310, m.
Orzelec Duży gm. Łubnice, pow.
Staszów

RW20001722669

Mrowla

Bratkowski
(wg MPHP:
Bratkówka)

0+000

9+270

w km 0+000-0+230
2a zakrzaczeń,
wycinka drzew 1szt

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722669

Mrowla

Osina
(wg MPHP: Osina)

0+000

10+177

w km 0+120-5+6005a zakrzaczeń,
wycinka drzew 4szt

corocznie

ręcznie

Bratkowice
w km: 0+000-0+230 usuwanie
zatorów 25 mł, odmulanie 150
mb
Rudna Maůa, Mrowla,
Bratkowice, Budy Gůogoiwskie
w km 0+120 - 5+600 usuwanie
zatorów 65 mł, odmulenie dna

cyklicznie co 5-6
lat

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, przepusty w
m. Zalesie, gm.
Łubnice, pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

most 8+966, Piasek
Mały, gm. Solec-Zdrój,
pow.Busko-Zdrój

cyklicznie co 5-6
lat

mechanicznie,
ręcznie

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, przepusty
wm. Orzelec Duży, gm.
Łubnice, pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

co 5 lat

co 3 lata

Dopływ ze
Sroczkowa

stopień 2+300, Wełnin, gm. SolecZdrój, pow. Busko-Zdrój

prace w obrębie
kostrukcji betonowych i
stalowych, przepusty w
m. Łyczba, Łubnice, gm.
Łubnice, pow. Staszów

co 3 lata

mechanicznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

3800 mb

mechanicznie,
ręcznie

Mrowla, Úwilcza, Bratkowice w
km 0+000-6+100, 8+200-11+000,
13+200-19+153 usunićcie
zatorów 160 mł, odmulanie dna
3400 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

Rzeszów, Malawa brak planowanych działań

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Zgłobień, Wola Zgłobień,
Racławówka, Rzeszów
w km 0+500-17+539 roboty
ziemne lokalne mające na celu
udrożnienie koryta potoku
odcinkami do 50 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722669

Mrowla

Czarna
(wg MPHP: Osina)

0+000

19+153

w km 0+000-6+100, 8+200-11+000,
13+200-19+153
15a zakrzaczeń
wycinka drzew 5 szt

RW20006226594

Malawka
(Młynówka)

Młynówka Rzeszów
(wg MPHP:
Malawka)

0+000

12+817

w km 0+000-10+40010 ar zakrzaczeń,
wycięcie drzew 15 szt

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

17+539

w km 0+500-17+53985 a zakrzaczeń,
wycięcie drzew 20 szt

corocznie

corocznie

Boguchwała, Racławówka, Niechobrz,
Nosówka, Racławówka, Zgłobień,
Wola Zgłobieńska
Wymiana opasek faszynowych na
odcinkach uszkodzonych

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne
remont
umocnień skarp

Rzeszów - Remont zniszczonego
ubezpieczenia opasek z faszyny 868
mb

corocznie

remont
umocnień skarp i
dna potoku

Nosówka, Błędowa Zgłobieńska,
Zgłobień - wymiana opasek
faszynowych 4000 mb

corocznie

odcinkowo lub w
pełnym zakresie

RW200062265589

Lubcza

Lubcza
(wg MPHP: Lubcza)

RW20001722669

Mrowla

Zbiornik Bratkowice

3+800

4+540

w km 3+800 - 4+540 na skarpach
zbiornika
1 ar zakrzaczeń

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Bratkowice - brak planowanych
działań

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722669

Mrowla

Zbiornik Nowa Wieś

0+000

2+980

w km 0+124-0+398
1a zakrzaczeń

corocznie

ręcznie

Nowa Wieú - odmulenie dna 2500
m˛

corocznie

mechanicznie

PLRW20006226596

Przyrwa

Przyrwa
(wg MPHP: Przyrwa)

0+000

11+094

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Rzeszów brak planowanych działań

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200017219829

Łęg do Turka

MłynówkaPrzewrotne (wg
MPHP: Młynówka)

0+000

8+127

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Przewrotne, Pogwizdów
- brak planowanych działań

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200019219839

Łęg od Turki do
Przyrwy (bez
Przyrwy)

zb. Wilcza Wola

57+676

63+700

w km 57+676 - 63+700
wycięcie zakrzaczeń - 35 ar.

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200062265589

Lubcza

Nosowski
(wg MPHP:
Nosówka)

0+000

5+400

w km 0+000-5+400 wycięcie
zakrzaczeń 15a wycinka drzew 24
szt

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW2000122265529

Lubenia

Lubenka
(wg MPHP: Lubenia)

0+000

15+968

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200062265589

Lubcza

Niechobrz
(wg MPHP:
Niechobrzka)

0+000

5+972

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200017226749

Stary Wisłok

Terliczka
(wg MPHP: Terliczka)

0+000

9+461

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

brak urządzeńz

RW200017226729

Świerkowiec

0+000

10+346

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

brak urządzeń

RW20006226556

Mogielnica

0+000

7+867

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Boguchwała - w km
0+100 konserwacja
bystrotoku

RW200017226749

Stary Wisłok

Stary Wisłok
(wg MPHP: Stary
Wisłok)

0+000

28+835

w km 0+000 - 28+835 wycięcie
zakrzaczeń 20 a wycinka drzew 25
szt

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

brak urządzeń

RW200017226749

Stary Wisłok

Odnoga Starego
Wisłoka

0+000

5+355

w km 0+000 - 5+355 wycinka
zakrzaczeń . 5 a,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW2000122265689

Strug do
Chmielnickiej
Rzeki

0+000

19+050

corocznie

mechanicznie

Rw200017226729

Świerkowiec

0+000

12+692

corocznie

mechanicznie

RW2000122265689

Strug do
Chmielnickiej
Rzeki

Kąkolówka
(wg MPHP: Izwór)

0+000

10+306

lokalna wycinka pojedynczych
drzew i zakrzaczeń

corocznie

mechanicznie

Kąkolówka - brak planowanych
działań

brak

brak

RW200012226856

Mleczka do
Łopuszki

Mleczka
(wg MPHP: Mleczka
Zachodnia)

45+356

49+743

lokalna wycinka pojedynczych
drzew i zakrzaczeń

corocznie

mechanicznie

Grzegorzówka - brak
planowanych działań

brak

brak

Piątkówka
(wg MPHP Piątkowa)

0+000

7+233

lokalna wycinka pojedynczych
drzew i zakrzaczeń

corocznie

mechanicznie

Piątkowa, Błażowa - brak
planowanych działań

brak

brak

Ryjak
(wg MPHP: Ryjak)

0+000

18+784

corocznie

mechanicznie

Błażowa, Białka, Lecka, Borek
Nowy - brak planowanych działań

Strug
(wg MPHP Strug)

0+000

0+380

corocznie

mechanicznie

Rzeszów - brak planowanych
działań

RW2000122265689

RW2000122265689

RW20000226579

Strug do
Chmielnickiej
Rzeki
Strug do
Chmielnickiej
Rzeki
zb. Rzeszów

Świerkowiec
(wg MPHP:
Świerkowiec)
Mogielnicki
(wg MPHP:
Mogielnica)

Chmielnik
(wg MPHP:
Chmielnicka Rzeka)
Gołębiówka
(wg MPHP
Gołebiówka)

w km 0+000 -9+240
wycięcie zakrzaczeń -30 ar.
wycinka drzew 20 szt
w km 0+000 -8+127
wycięcie zakrzaczeń -10 ar.
wycinka drzew 5 szt

w km 0+000 - 15+968 wycinka
zakrzaczeń 7 ar wycinka drzew 35
szt
w km 0+000 - 5+972 wycinka
zakrzaczeń 7 ar wycinka drzew 35
szt
w km 0+000 - 9+461 wycinka
zakrzaczeń 8 ar wycinka drzew 3
szt.
w km 0+000 - 10+346 wycinka
zakrzaczeń 15ar wycinka drzew 32
szt.
w km 0+000 - 7+867 wycinka
zakrzaczeń 10ar wycinka drzew 17
szt.

w km 0+000 - 19+050 wycinka
zakrzaczeń 25 ar wycinka drzew 12
szt
w km 0+000 - 12+692 wycinka
zakrzaczeń 20 ar wycinka drzew 10
szt

w km 0+000 - 18+784 wycięcie
zakrzaczeń 10 ar wycinka drzew 7
szt
w km 0+000 - 0+380 wycinka
zakrzaczeń 12 ar wycinka drzew 3
szt

Wilcza Wola - brak planowanych
działań
Nosówka, Bůćdowa Zgůobieńska,
Zgůobień
- w km
0+000-5+400 usuwanie tam
bobrowych 40 mł
Lubenia i Straszydle - w km.
0+000-15+968 - usuwanie
zatorów
Niechobrz - w km 0+000-5+972
hakowanie dna 500 mb
Ůukawiec,Ůŕka,Terliczka usuwanie zatorów - 36 mł,
odmulanie dna 2500 mb
Stobierna, Jasionka - w km 0+00010+346 usuwanie zatorów i tam
bobrowych 120 mł
Boguchwała, Mogielnica - w km
0+200-3+000 hakowanie dna
2800 mb
Pa;likówka, Straýów, Rzeszów,
Ůukawiec, Ůŕka - w km 0+00028+835 usunićcie zatorów 75 mł,
odmulanie dna 2500 mb
Rzeszów-Zaůćýe, Krasne, Straýów
- w km 0+000-5+355 usunićcie
zatorów 36 mł, odmulanie dna
3600 mb
Chmielnik, Zabratówka,
Kielnarowa - brak planowanych
działań
Wysoka Gůogowska, Jasionka usuwanie tam bobrowych i
przytamowań 60 mł

Lubenia - konserwacja
jazu piętrzącego
brak urządzeń

mechanicznie,
ręcznie

brak urządzeń

brak

brak

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

brak urządzeń

brak urządzeń

corocznie

corocznie

brak

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000142265699

RW2000122265689

Strug od
Chmielnickiej
Rzeki do ujścia
Strug do
Chmielnickiej
Rzeki
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Strug
(wg MPHP Strug)

0+380

12+823

Strug
(wg MPHP Strug)

12+823

16+891

RW20001722669

Mrowla

Szlachcianka
(wg MPHP:
Szlachcianka)

0+000

7+842

RW2000122265689

Strug do
Chmielnickiej
Rzeki

Tatyna
(wg MPHP: Tatyna)

0+000

12+138

RW200016226756

Mikośka

Mikośka
(wg MPHP: Mikośka)

0+000

9+321

RW200017218949

Kanał
Białoborski

Ligejska Rzeczka
(Blizna)

6+369

7+786

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Bystrzyca

0+000

30+526

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Czarna Rzeka
(Bratkowski)

0+000

9+855

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Dopływ spod
Będziemyśla
(Olchowski) (wody
pozostałe)

0+000

3+213

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Nockowa-Będzienica
(Nockowski)

0+000

8+098

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Nockowa (Dukla)
(wody pozostałe)

0+000

3+400

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Brzeźnik

0+000

3+814

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Wiśniowski
(wody pozostałe)

0+000

2+237

RW20006218869

Bystrzyca (bez
Budzisza)

Rędziny
(wody pozostałe)

0+000

1+758

RW2000122188689

Budzisz

Budzisz

0+000

22+537

RW2000122188689

Budzisz

Gnojnica

0+000

9+570

w km 0+380 - 12+823 wycinka
zakrzaczeń 25 ar wycinka drzew 20
szt
w km 12+823 - 16+891 wycinka
zakrzaczeń 15 ar wycinka drzew 16
szt
w km 0+000 - 7+842 wycinka
zakrzaczeń . 2 a, wycinka drzew 3
szt
w km 0+000 12+138 wycinka
zakrzaczeń . 28a, wycinka drzew 7
szt
w km 0+000 - 9+321 wycinka
zakrzaczeń - 2 a, wycinka drzew 2
szt.
na 1 odcinku
pa 2 a zakrzaczeń,
wycinka drzew w m. Blizna
na 7 odcinach
pa 8 a zakrzaczeń,
wycinka 20 szt. drzew w km 1+1905+330, km 5+500-6+100, km 8+0008+600, km 9+300-9+500, km
10+000-10+300, km 21+80022+000 i km 22+200-22+500 w m.
Borek Wielki, Wolica Piaskowa,
Sielec-Olimpów, Bystrzyca,
Wiśniowa
na 2 odcinkach po
5 a zakrzaczeń,
wycinka 15 szt. Drzew w km 0+1000+300 i km 0+700-1+000 w m.
Wolica Piaskowa, Krzywa, Czarna
na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 10 drzew w m. Olchowa
na 4 odcinkach po
3 a zakrzaczeń w km 0+400-0+500,
km 3+000-3+200, km 3+500-3+700 i
km 5+300-5+500 w m. Iwierzyce,
Nockowa, Będzienica
na 2 odcinkach po
4 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 2+7002+800 i km 3+000-3+200 w m.
Nockowa
na 3 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 2+6002+800, km 3+100-3+400 w m.
Wiercany
na 2 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w m.
Wiśniowa
na 2 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w m.
Bystrzyca
na 11 odcinkach po
4 a zakrzaczeń,
wycinka 30 szt. drzew w km 0+4000+500, km 0+700-0+900, km 2+4002+600, km 7+300-7+600, km 8+1008+400, km 10+000-10+200, km
14+400-14+600, km 15+80016+000, km 18+100-18+400 i km
19+200-19+600 i km 20+20020+400 w m. Borek Wielki,
Sedziszów Młp., Góra Ropczycka,
Zagorzyce, Szkodna
na 8 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 20 szt. Drzew w km 0+8001+000, km 2+100-2+300, km 2+9003+200, km 4+100-4+400, km 5+4005+600, km 6+200-6+500, 7+1007+400 i km 8+500-8+800 w m.
Sędziszów Młp., Góra Ropczycka,
Gnojnica

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie

Rzeszów, Tyczyn - brak
planowanych działań

brak

brak

corocznie

mechanicznie

Kielnarowa, Borek Stary - brak
planowanych działań

brak

brak

corocznie

mechanicznie

Gůogów Můp., Wola Cicha,
Rogoęnica - usuwanie zatorów
28 mł

brak

brak

corocznie

mechanicznie

Brzezówka, Hyżne, Dylągówka brak planowanych działań

Hyżne - umocnienie brzegu płytami
ażurowymi typu JOMB 25 mb

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

Rzeszów, Kielanówka - brak
planowanych działań

bra

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 50 m w m.
Blizna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach w km 1+2001+300, 5+600-5+700, 22+20022+300 m w m. Borek Wielki,
Wolica Piaskowa, Sielec-Olimpów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 3000 m w m. Sielec,
Iwierzyce, Wiercany

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach w km 0+0000+200, km 0+500-0+700 i km
0+900-1+000 m. Wolica Piaskowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach w km 0+3000+600 i km 1+400-1+600 w m.
Olchowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach w km 1+6001+900 i km 7+100-7+400
w m. Nockowa, Będzienica

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach w km 0+1000+500 i km 1+000-1+200 m w m.
Nockowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

corocznie

corocznie

zgodnie z
zaistniałymi
potrzebami

brak

brak

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

2 szt. w m. Sielec,
Iwierzyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach po 100 m w m. Wolica
Piaskowa, Boreczek-Czarna

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

1 szt. w m. Wolica
Piaskowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 200 m w m.
Nockowa, Będzienica

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

1 szt. w m. Nockowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 500 m w m.
Nockowa

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

na 2 odcinkach w km 0+1000+300, km 0+600-1+000 w m.
Wiercany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
1000 m w w m. Wiercany

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
100 m w w m. Wiśniowa

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
50 m w w m. Bystrzyca

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach w km 0+6000+700, km 2+900-3+100, km
10+000-10+200, km 16+20016+500 i km 20+100-20+400 w w
m. Borek Wielki, Sedziszów Młp.,
Góra Ropczycka, Zagorzyce,
Szkodna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
500 m w w m. Sedziszów Młp.Zagorzyce

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach w km 0+6000+800, km 2+900-3+200, km
5+400-5+700 w m. Sędziszów
Młp., Góra Ropczycka, Gnojnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
500 m w w m. Sedziszów Młp.-Góra
Ropczycka, Gnojnica

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4165 –

RW2000122188689

Budzisz

Wola
(wody pozostałe)

RW2000122188689

Budzisz

m. Gnojnica, dz.
1425 (wody
pozostałe)

0+000

0+732

RW2000122188689

Budzisz

Czerwonka
(Czerwonek)

0+000

6+978

RW2000122188689

Budzisz

Rzeki
(wody pozostałe)

0+000

2+030

RW2000122188689

Budzisz

Poklasne
(wody pozostałe)

0+000

1+776

RW2000122188689

Budzisz

Dopływ z Bud
(Podlas) (wody
pozostałe)

0+000

3+039

RW2000122188689

Budzisz

Malskówka
(wody pozostałe)

0+000

2+629

RW2000122188689

Budzisz

Majchrówka
(wody pozostałe)

0+000

2+329

RW20001722669

Mrowla

Mrowla (Czarna)

19+156

23+700

RW200012218889

Zawadka

Zawadka

2+443

4+732

RW20006218872

Dopływ z
Wiktorca

Dopływ z Wiktorca
(Kozi)

0+000

5+918

0+000

3+457

Tuszymka

Tuszymka (Tuszymka
Duża)

RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z Ograniczek
(Bór) (wody
pozostałe)

0+000

3+450

RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z Przedbórza
(Tuszymka Mała)

0+000

4+401

RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z Zagaci
Kamieńskich (Wilcza)
(wody pozostałe)

0+000

1+550

RW200017218929

Tuszymka

Dopływ z Sadykierza
(Łazy)
(wody pozostałe)

0+000

2+100

RW200017218929

3+147

32+435

na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 15 szt. drzew w km 0+1000+300, km 1+200-1+500 i km
2+700-2+900 w m. Gnojnica
na 2 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+1000+300 i km 0+600-0+700 w m.
Gnojnica
na 3 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 15 szt. drzew w km 0+7001+000, km 2+300-2+600 i km
3+200-3+500 w m. Zagorzyce,
Bystrzyca
na 3 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w 0+0000+200, km 0+900-1+100 i km
1+500-1+700 w m. Zagorzyce
na 2 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+0000+200 i km 1+200-1+500 w m.
Zagorzyce
na 3 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 0+6000+900, km 1+700-1+800 i km
2+300-2+500 w m. Zagorzyce i
Gnojnica
na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 0+5000+700, km 1+000-1+100 i km
1+900-2+100 w m. Zagorzyce,
Szkodna
na 2 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 1+1001+300 i km 1+900-2+000 w m.
Zagorzyce, Szkodna
na 2 odcinkach po
15 a zakrzaczeń w km 19+16019+300, km 20+000-20+100 w m.
Klęczany
na 3 odcinkach po
1 a zakrzaczeń,
wycinka 15 szt. drzew w km 2+5002+700, km 3+100-3+200, km 3+9004+200 w m. Lubzina
4 a zakrzaczeń w km 0+000-0+500
w m. Skrzyszów, Ostrów, Kozodrza

-

na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+2000+500, km 1+300-1+700 i km
2+100-2+400 w m. Kamionka
na 2 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 0+1000+500, km 1+200-1+400 w m. Ruda
na 2 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+0000+200, km 0+900-1+100 w m.
Kamionka
na 2 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+1000+200, km 1+100-1+300 w m.
Kamionka, Cierpisz

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 1 odcinku na 100 m w m. Gnojnica

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

na 3 odcinkach 0+700-1+000, km
2+300-2+600 i km 3+200-3+500 w
m. Zagorzyce, Bystrzyca

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
100 m w m. Zagorzyce, Bystrzyca

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
50 m w m. Zagorzyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
50 m w m. Zagorzyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
50 m w m. Zagorzyce i Gnojnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
100 m w m. Zagorzyce, Szkodna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
100 m w m. Zagorzyce, Szkodna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

w km 19+160-20+100 w m.
Klęczany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
1000 m w m. Klęczany

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

2 szt. w m. Klęczany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
100 m w m. Lubzina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+000-1+000 i km 4+1004+500 w m. Skrzyszów, Ostrów,
Kozodrza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
500 m w m. Ostrów, Kozodrza

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

2 szt. w m. Ostów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie zatorów w km 3+5003+700, km 5+200-5+600, km
21+000-21+500, km 23+40023+900 w m. Wola Ociecka,
Ocieka, Żdżary, Kamionka, Ruda,
Cierpisz, Czarna Sędziszowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach po
100 m w m. Kamionka-Czarna

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

2 szt. wały, 1 szt.
zastawka w m. Cierpisz,
Czarna Sędziszowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
50 m m. Kamionka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 2+100-2+400, km 3+2003+600 i 4+100-4+400 w m. Ruda

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
100 m w m. Ruda

co 2 lata

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

4 szt. w m. Ruda

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
50 m w m. Kamionka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
50 m w m. Kamionka, Cierpisz

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach w km 0+0000+200 i km 0+700-0+900 w m.
Gnojnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 1 odcinku w km 0+000-0+100
w m. Gnojnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie
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RW200014218899

Brzeźnica od
Dopł. z Łączek
Kucharskich do
ujścia

Wielopolka

12+373

42+400

PLRW20006218874

Dopływ z
Brzezówki

Dopływ z Brzezówki
(Ropa) (wody
pozostałe)

0+000

4+800

RW200014218899

Brzeźnica od
Dopł. z Łączek
Kucharskich do
ujścia

Dopływ z Brzyzny
(wody pozostałe)

0+000

2+840

RW200014218899

Brzeźnica od
Dopł. z Łączek
Kucharskich do
ujścia

(Granice) (wody
pozostałe)

0+000

2+540

RW200014218899

Brzeźnica od
Dopł. z Łączek
Kucharskich do
ujścia

Dział
(wody pozostałe)

0+000

1+220

RW200014218899

Brzeźnica od
Dopł. z Łączek
Kucharskich do
ujścia

Dopływ w Chechłach
(Bajkówka) (wody
pozostałe)

0+000

2+160

RW200014218899

Brzeźnica od
Dopł. z Łączek
Kucharskich do
ujścia

Dopływ ze Stasiówki
(Kalitówka) (wody
pozostałe)

0+000

4+000

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Wielopolka

42+400

59+816

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Dopływ z Łączek
Kucharskich
(Rzeczyna) (wody
pozostałe)

0+000

4+749

PLRW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

m. Niedźwiada, dz.
5208 [Glinki] (wody
pozostałe)

0+000

1+450

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Niedźwiadka

0+000

7+556

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Dopływ z Rzek
(Możybób) (wody
pozostałe)

0+000

4+010

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Osina
(wody pozostałe)

0+000

1+500

na 10 odcinkach po
10 a zakrzaczeń,
wycinka 50 szt. drzew w km
12+500-12+700, km 15+60016+000, km 17+800-18+100, km
19+000-19+500, km 21+20021+600, km 22+800-23+200, km
29+500-29+900, km 32+10032+500, km 37+400-37+700 i km
39+200-39+600 w m. Skrzyszów,
Ostrów, Ropczyce, Kozodrza,
Witkowice, Pietrzejowa, Chechły,
Okonin, Łączki Kucharskie
na 5 odcinkach
2 a zakrzaczeń,
wycinka 15 szt. drzew w km 0+2000+400, km 1+300-1+500, km 2+1002+400, km 3+200-3+300, km 3+9004+100 w m. Brzezóka, Chechły
na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń w km 0+000-0+200,
km 1+100-1+300 i km 1+900-2+200
w m. Witkowice
na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+6000+800, km 1+200-1+500 i km
1+900-2+100 w m. Chechły
na 2 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 0+3000+600, km 0+800-1+000 w m.
Ropczyce-Chechły
na 2 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+2000+600, km 1+100-1+300 w m.
Chechły, Łączki Kucharskie
na 4 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 0+0000+100, km 0+600-0+800, km 1+7001+900 i km 2+200-2+300 w m.
Łączki Kucharskie
na 4 odcinkach po 5 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km
38+200-38+800, km 43+50044+800, km 45+000-45+500, km
58+100-58+500 w m. Łączki
Kucharskie, Broniszów, Glinik,
Wielopole Skrzyńskie, Nawsie
na 5 odcinkach po
1 a zakrzaczeń,
wycinka 15 szt. drzew w km 0+0000+100, km 0+500-0+700, km 1+1001+400, km 2+200-2+500, km 3+2003+400 w m. Łączki Kucharskie,
Chechły
na 2 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 0+6000+800, km 1+000-1+100 w m.
Niedźwiada
na 7 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 40 szt. drzew w km 1+8001+900, km 2+200-2+400, km 2+7002+900, km 3+300-3+500, km 4+1004+400, km 4+900-5+200, km 6+1006+200 w m. Niedźwiada, Mała
na 4 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 0+2000+400, km 0+900-1+200, km 2+1002+300, km 3+700-3+900 w m.
Niedźwiada
na 2 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 0+0000+200 i km 0+900-1+100 w m.
Niedźwiada

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

w km 19+200-19+400, km
30+000-30+500, km 36+20036+500, km 39+500-39+800 w m.
Kozodrza, Witkowice,
Pietrzejowa, Łączki Kucharskie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach
po 100 m w m. Brzezóka, Chechły

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+000-0+200, km 1+4001+700 w m. Witkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 50 m w m.
Chechły

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
150 m w m. Ropczyce-Chechły

co 2 lata

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
200 m w m. Chechły, Łączki
Kucharskie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

na 4 odcinkach po
500 m w m. Kozodrza, Witkowice,
Pietrzejowa, Ropczyce-Witkowice,
Łączki Kucharskie

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

na 3 odcinkach po 500 m w m.
Witkowice

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

na 2 odcinkach po 50 m w m. Chechły

co 2 lata

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
150 m w m. Ropczyce-Chechły

co 2 lata

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
200 m w m. Chechły, Łączki Kucharskie

co 2 lata

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

na 2 odcinkach po
100 m w m. Łączki Kucharskie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

w km 38+200-38+400, km
44+100-44+400, km 44+50044+800, km 53+100-53+400 w m.
Łączki Kucharskie, Broniszów,
Glinik, Wielopole Skrzyńskie,
Nawsie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 500 m w m. Łączki
Kucharskie, Broniszów, Glinik,
Wielopole Skrzyńskie, Nawsie

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

17 szt. w m. Łączki
Kucharskie, Glinik,
Nawsie, Broniszów,
Wieopole Skrzyńskie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach w km 1+1001+400 i km 2+200-2+600 w m.
Łączki Kucharskie, Chechły

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach w km 0+6000+800, km 1+000-1+100 w m.
Niedźwiada

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

km 1+800-1+900, km 2+7003+000, km 3+800-4+000, km
5+300-5+500 w m. Niedźwiada,
Mała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po
500 m w m. Niedźwiada, Mała

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

1 szt. w m. Niedźwiada

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach w km 0+2000+400, km 0+900-1+200, km
2+100-2+300 i ko 3+700-3+900 w
m. Niedźwiada

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po
100 m w m. Niedźwiada

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+100-0+200 i km 1+0001+100 w m. Niedźwiada

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
100 m w m. Niedźwiada

co 2 lata

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp
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RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Broniszowianka
(wody pozostałe)

0+000

4+000

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Zapolanka
(wody pozostałe)

0+000

4+700

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Malanka

0+000

6+092

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Brzezinka-Dopływ z
Pogwizdowa
(Brzezinka)

0+000

12+145

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Iwierna
(wody pozostałe)

0+000

6+600

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Dopływ z Sośnic
(Sośnice) (wody
pozostałe)

0+000

3+700

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Dopływ z Bukowiny
(Bukowina) (wody
pozostałe)

0+000

3+250

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Dopływ z Baja (Baj)
(wody pozostałe)

0+000

3+600

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

Podliwek (Liwek)

0+000

5+939

Dopływ z Bucz
(Stachorówka) (wody
pozostałe)

0+000

3+450

Dopływ z Budzisza
(Nawsie) (wody
pozostałe)

0+000

3+700

RW200012218852

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich
Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

RW2000122187729

Rzeka

Budzisz

0+000

10+400

RW2000122187729

Rzeka

Zrzutowy

0+000

1+632

RW2000122187729

Rzeka

Pustyński

0+000

6+450

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Dąbrówka

7+565

13+737

na 4 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+4000+600, km 1+000-1+200, km 1+9002+100, 2+800-2+900 w m.
Broniszów
na 4 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+9001+100, km 1+800-1+900, km 2+3002+600 i km 3+100-3+400 w m.
Broniszów
na 6 odcinkach po
3 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 2+1002+400, km 2+900-3+100, km 3+6003+800, km 4+200-4+500, km 4+9005+100 i km 5+800-6+000 w m.
Niedźwiada, Glinik, Mała
na 8 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 25 szt. drzew w km 0+0000+800, km 1+100-1+300, km 2+8003+000, km 3+900-4+100, km 5+2005+500, km 6+200-6+400, km 7+1007+300, km 9+200-9+600 w m.
Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny
na 6 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 0+2000+400, km 0+900-1+200, km 2+1002+300, km 3+600-3+900, km 4+6004+800 i km 5+400-5+600 w m.
Brzeziny
na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+0000+200, km 1+300-1+500, km 2+2002+500 w m. Brzeziny-Wielopole
Skrzyńskie
na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+0000+300, km 0+900-1+100, km 1+8002+000 w m. Brzeziny
na 3 odcinkach po
1 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+3000+600, km 1+200-1+400, km 1+9002+100 w m. Brzeziny
na 5 odcinkach po
2 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 1+2001+400, km 2+100-2+300, km 2+7003+000, km 3+800-4+100 i km
5+000-5+200 w m. Wielopole
Skrzyńskie, Nawsie
na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń w km 0+000-0+500,
km 0+800-1+000, km 1+700-1+900
w m. Wielopole Skrzyńskie, Nawsie
na 3 odcinkach po
2 a zakrzaczeń w km 0+100-0+200,
km 1+200-1+300, km 2+600-2+800
w m. Nawsie
na 4 odcinkach po 5 a zakrzaczeń i
wycinka 8 szt. drzew w km 0+2000+300, km 0+600-0+800, km 8+6008+700, km 9+500-9+600 w m.
Kędzierz, Pustynia, Dębica
na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń
w km 0+200-0+400 w m. Kędzierz,
Pustynia
na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń w
km1+600-1+800, km 4+800-5+000 i
km 5+800-6+000 w m. Pustynia,
Zawada, Nagawczyna
na 4 odcinkach po 2,5 a
zakrzaczeń, wycinka 20 szt. drzew
w km 9+000-9+200, km 10+00010+250, km 11+500-12+000 i km
13+200-13+400 w m. Przeryty Bór,

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

w km 1+500-1+700, km 2+0002+300 w m. Broniszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
200 m w m. Broniszów

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+800-1+000, km 1+9002+100 w m. Broniszów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
200 m w m. Broniszów

co 2 lata

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

w km 1+700-1+900, km 2+2002+600, km 4+100-4+300 w m.
Niedźwiada, Glinik, Mała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
150 m w m. Niedźwiada, Glinik, Mała

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

3 szt. w m. Mała

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

km 2+900-3+200, km 4+2004+600, km 6+400-6+700 w m.
Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
200 m w m. Wielopole Skrzyńskie,
Brzeziny

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

2 szt. w m. Wielopole
Skrzyńskie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000-0+200, km 4+6004+700 w m. Brzeziny

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

km 0+300-0+500, km 1+2001+300 w m. Brzeziny-Wielopole
Skrzyńskie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

km 0+700-0+900, km 1+2001+400 w m. Brzeziny

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po
100 m w m. Brzeziny

co 2 lata

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

km 0+000-0+200, km 0+9001+100 w m. Brzeziny

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

km 1+200-1+300, km 1+9002+000, km 3+300-3+600 w m.
Wielopole Skrzyńskie, Nawsie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
100 m w m. Wielopole Skrzyńskie,
Nawsie

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+200-0+500, km 1+1001+300 w m. Wielopole Skrzyńskie,
Nawsie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po
200 m w m. Wielopole Skrzyńskie,
Nawsie

co 2 lata

roboty ręczne i
mechaniczne,
remont
umocnień skarp

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+100-0+200, km 1+2001+300, km 2+600-2+800 w m.
Nawsie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

ręcznie

w km 2+600-2+900, km 4+0004+850, km 4+950-5+400, km
6+000-6+400, km 8+200-8+600 w
m. Kędzierz, Pustynia, Dębica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 800 m w m.
Kędzierz, Pustynia, Dębica

corocznie

ręcznie

w km 3+070 jaz
piętrzący na stawy z
zasuwą upustową na
pot. Zrzutowy;
wały w km 2+9804+894 (L+P) = 2354 m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

ręcznie

w km 0+300-0+600, km 0+9001+200 w m. Kędzierz, Pustynia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 600 m w m.
Kędzierz, Pustynia

corocznie

ręcznie

corocznie

ręcznie

w km 0+350-0+550, km 0+7001+100 i km 1+500-2+000 w m.
Pustynia, Zawada, Nagawczyna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 800 m w m.
Pustynia, Zawada, Nagawczyna

corocznie

ręcznie

ręcznie

w km 8+100-8+600, km 10+00010+250, km 11+500-12+000 i km
13+200-13+700 w m. Przeryty
Bór, Żarówka, Jastrząbka St.,
Podlesie Jastrz.

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 2200 m w m.
Przeryty Bór, Żarówka, Jastrząbka St.,
Podlesie Jastrz.

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

corocznie
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Poz. 4055

Żarówka, Jastrząbka St., Podlesie
Jastrz.

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Dziki

0+000

3+946

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Śnieżka

3+598

6+742

RW200017218929

Tuszymka

Lignoza

0+000

4+051

RW200017218912

Pastyrniak

Nagoszanka

0+000

8+215

RW200017218789

Skodzierska

Bobrowski

0+000

12+149

RW200014218899

Brzeźnica od
Dopł. z Łączek
Kucharskich do
ujścia

Wielopolka

0+000

12+373

RW200012218889

Zawadka

Zawadka

0+000

15+476

RW200012218889

Zawadka

Dopływ z
Przymiarek, m.
Paszczyna, dz. 1525
Lubzina
(wody pozostałe)

0+000

3+700

RW20006218729

Potok
Chotowski

Chotowski

0+000

14+770

RW20006218729

Potok
Chotowski

RW2000621869

RW2000621869

RW2000621869

RW2000621869

RW200017218769

RW200017218769

Dulcza

Dulcza

Dulcza

Dulcza

Grabinka

Grabinka

Machowski

Dulcza

Przymiarki Dopływ
spod góry
Chrząszczówki m.
Pilzno dz. 1531
(wody pozostałe)
Rzeka Zwiernicka dz.
1137, 2459/5, /4, /3,
/2 m. Łęki Dolne, dz
46 m. Zwiernik z
dopływami
(wody pozostałe)
Średnia dz. 2106, m.
Łęki Górne, dz.2
m.Zwiernik z
dopływami
(wody pozostałe)

Grabinka

Wiewiórski

0+000

9+099

na 4 odcinkach po 1 a zakrzeczeń i
wycinka 5 szt. drzew w km 0+0000+300, km 1+200-1+300, km 2+2002+300 i km 2+900-3+100 w m.
Żarówka, Jastrząbka Stara
na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń w
km 3+650-3+800, km 4+400-4+600 i
km 6+200-6+400 w m. Róża
na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń w
km 0+600-0+800, km 2+500-2+800 i
km 3+700-4+000 w m. Pustków
na 3 odcinkach po 2,0 a zakrzaczeń
w km 0+250-0+400, km 1+8002+100 i km 8+000-8+200 w m.
Korzeniów, Nagoszyn
na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń w
km 0+500-0+700, km 6+300-6+600 i
km 7+900-8+300 w m. Bobrowa,
Nagoszyn
na 3 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń
w km 2+000-2+200, km 6+2006+300 i w km 6+600-6+700 w m.
Brzeźnica
na 4 odcinkach po 1,5 a zakrzaczeń,
wycinka 10 szt. drzew w km 5+7005+800, km 7+200-7+400, km 9+3009+500 i km 11+850-11+950 w m.
Zawada, Stobierna, Stasiówka
na 2 odcinkach po 0,5 a
zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w
km 0+000-0+100 i km 0+200-0+250
w m. Paszczyna
na 3 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń,
wycinka 5 szt. drzew w km 0+6500+750, km 1+250-1+300 i km
1+400-1+500 w m. Chotowa, Żdżary
na 6 odcinkach po 4a zakrzaczeń,
wycinka 12 szt drzew w km 0+0000+200, 0+800-1+200, 2+600-3+000,
3+600-3+800, 5+300-5+400, 9+0009+300 w m. Żdżary, Machowa,
Podlesie Machowskie
na 8 odcinkach po 0,5a zakrzaczeń,
wycinka 30 drzew w km 0+5500+600, 0+750-0+850, 4+200-4+300,
6+450-6+500, 8+260-8+340,
10+200-10+260, 13+200-13+300,
14+650-14+700 w m. Pilzno, Łęki
Dolne, Łęki Górne

corocznie

ręcznie

km 0+000-0+400, km 0+6001+100, km 2+000-2+400 i km
2+800-3+200 w m. Żarówka,
Jastrząbka Stara

corocznie

ręcznie

km 3+600-4+200 i km 6+3006+700 w m. Róża

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 300 m
Róża

w m.

corocznie

ręcznie

km 0+500-1+200, km 3+7004+050 w m. Pustków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 6 odcinkach po 300 m
Pustków

w m.

corocznie

ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 1200 m w m.
Korzeniów, Nagoszyn

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

corocznie

ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 3000 m w m. Wola
Bobrowska, Bobrowa, Nagoszyn,
Mokre, Zasów

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

corocznie

ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 80 m w m.
Brzeźnica, Paszczyna

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 8 odcinkach po 120 m w m.
Paszczyna, Zawada, Stobierna,
Stasiówka

corocznie

ręcznie

km 0+400-0+900, km 1+8002+200, km 3+500-4+100 i km
7+600-8+200 w m. Korzeniów,
Nagoszyn
w km 0+400-0+600, km 1+5002+000, km 3+000-3+500, km
7+800-8+400 i km 10+500-11+000
w m. Wola Bobrowska, Bobrowa,
Nagoszyn, Mokre, Zasów
km 0+300-0+900, km 1+6001+900 i km 2+100-2+200, km
6+200-6+400 w m. Brzeźnica,
Paszczyna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 400 m
w m.
Żarówka, Jastrząbka Stara

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

corocznie

ręcznie

w km 5+700-5+800, km 7+2007+600, km 9+300-9+500 i km
11+800-12+000 w m. Zawada,
Stobierna, Stasiówka

corocznie

ręcznie

km 0+000-0+200, km 0+9001+200 w m. Paszczyna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

ręcznie

w km 0+600-0+800, km 1+2001+300 i km 1+400-1+500 w m.
Chotowa, Żdżary

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 60 m w m.
Chotowa, Żdżary

corocznie

ręcznie

ręcznie

w km 0+000-0+200, 0+800-1+200,
2+600-3+000, 3+300-3+800,
5+300-5+600, km 7+000-7+600 i
km 9+000-9+300 w m. Żdżary,
Machowa, Podlesie Machowskie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 400 m w m. Żdżary,
Machowa, Podlesie Machowskie

corocznie

ręcznie

corocznie

ręcznie

w km 0+550-0+600, 0+750-0+850,
4+200-4+300, 6+450-6+500,
8+260-8+340, 10+200-10+260,
13+200-13+300, 14+650-14+700
w m. Pilzno, Łęki Dolne, Łęki
Górne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 8 odcinkach po 80 m w m. Pilzno,
Łęki Dolne, Łęki Górne

corocznie

ręcznie

corocznie

0+000

18+200

0+000

5+700

na 3 odcinkach po 0,5a zakrzaczeń,
wycinka 8 szt. drzew w km 0+0000+300, 0+900-1+200, 4+900-5+000
m. Pilzno

corocznie

ręcznie

w km 0+000-0+300, 0+600-1+200,
4+900-5+000 m. Pilzno

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 180 m w m. Pilzno

corocznie

ręcznie

9+500

na 3 odcinkach po 0,5 a, wycinka 8
sz. drzew w km 2+200-2+400, km
4+200-4+400, km 4+900-5+100, km
6+000-6+300 w m. Łęki Dolne,
Zwiernik

corocznie

ręcznie

w km 2+100-2+300, km 4+3004+500, km 4+900-5+100, km
6+100-6+300 w m. Łęki Dolne,
Zwiernik

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 40m w m. Łęki
Dolne, Zwiernik

corocznie

ręcznie

7+200

na 2 odcinkach po 0,5 a
zakrzaczeń, wycinka 12 szt. drzew
w km 0+100-0+200, km 1+2001+400, km 3+000-3+200, km 4+5004+600 w m. Łęki Górne, Zwiernik

corocznie

ręcznie

w km 0+100-0+200, km 1+2001+400, km 3+000-3+200, km
4+500-4+600 w m. Łęki Górne,
Zwiernik

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 40m w m. Łęki
Górne, Zwiernik

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 6 odcinkach po 30m w m.
Zawierzbie, Straszęcin, Grabiny,
Głowaczowa, Golemki, Czarna

corocznie

ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 300m w m.
Straszęcin, Wola Wielka, Góra
Motyczna, Wiewiórka

corocznie

ręcznie

0+000

0+000

0+000

0+000

22+130

-

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów w km 0+3000+900, km 1+500-2+000, km
5+000-5+500, km 8+200-8+300,
km 10+200-10+500, km 12+00012+500 i km 13+100-13+300 w m.
Zawierzbie, Straszęcin, Grabiny,
Głowaczowa, Golemki, Czarna

10+294

na 4 odcinkach po 1 a zakrzaczeń,
wycinka 12 szt. drzew w km 0+0000+600, km 3+600-3+900, km 4+6004+800 i km 6+000-6+200 w m.
Straszęcin, Góra Motyczna,
Wiewiórka

corocznie

ręcznie

w km 0+000-0+600, km 3+6003+900, km 4+600-4+800 i km
6+000-6+200 w m. Straszęcin,
Góra Motyczna, Wiewiórka

wał lewy w km 0+1700+870,
L = 700m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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RW200017218769

Grabinka

Wsiowa

0+000

8+888

na 3 odcinkach po 3 a zakrzaczeń,
wycinka 12 szt. drzew w km 0+2000+500, km 0+700-0+900, km 1+8002+300, km 7+000-7+500, km 8+0008+800 w m. Golemki, Borowa,
Jaźwiny

RW200017218769

Grabinka

Przemes (Jasionna)

0+000

0+257

na 1 odcinku 0,5 a zakrzaczeń w m.
Żdżary

corocznie

ręcznie

na 1 odcinku w km 0+050-0+120
w m. Żdżary

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200017218769

Grabinka

Dopływ spod
Piasków Jawornik m.
Czarna, dz. 57 m.
Jawornik Stary (wody
pozostałłe)

0+000

2+700

na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń
w km 0+000-0+100, km 0+4000+500 w m. Czarna, Jawornik Stary

corocznie

ręcznie

w km 0+000-0+100, km 0+4000+500 w m. Czarna, Jawornik
Stary

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012218549

Gogołówka

Gogołówka

0+000

8+723

corocznie

ręcznie

w km 0+100-0+500, km 3+0003+500, km 4+500-4+700 w m.
Brzostek, Klecie, Januszkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 200m w m.
Brzostek, Klecie, Januszkowice

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

RW2000122185929

Słotówka

Słotowski

0+000

8+700

corocznie

ręcznie

w km 1+800-2+500, km 2+8002+900, 4+200-4+500 w m.
Jaworze Górne, Bielowy,
Strzegocice, Słotowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 250 m w m.
Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice,
Słotowa

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

RW2000122185929

Słotówka

Dopływ spod Osin
dz. 706 m. Słotowa,
Zagórze
(wody pozostałe)

0+000

1+580

corocznie

ręcznie

w km 0+000-0+050 w m. Słotowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200062187129

Dopływ z Lipin

Żabnik dz. 657 m.
Lipiny
(wody pozostałe)

0+000

3+500

corocznie

ręcznie

km 0+500-0+600, km 1+4001+600, km 2+200-2+600 w m.
Lipiny

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 80m w m. Lipiny

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

RW200019218771

Wisłoka od pot.
Chotowskiego
do Rzeki

Dopływ z Grabówki
dz. 41 m. Podgrodzie
(wody pozostałe)

0+000

3+100

corocznie

ręcznie

w km 1+900-2+100, km 2+2002+600 w m. Brzostek, Nawsie
Brzosteckie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 50m w m.
Podgrodzie

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

RW200015218719

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

Dębrna m. Brzostek,
Nawsie Brzosteckie
(wody pozostałe)

0+000

5+100

corocznie

ręcznie

w km 0+500-0+800, km 1+2001+400 w m. Brzostek, Nawsie
Brzosteckie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 180m w m.
Brzostek, Nawsie Brzosteckie

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

RW2000122185369

Dębówka

0+000

2+500

corocznie

ręcznie

w km 0+000-0+050, km 0+2000+250 w m. Dębowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW2000122185369

Dębówka

0+000

2+300

corocznie

ręcznie

na 2 odcinkach po 0,5 a
zakrzaczeń w km 0+050-0+100,
km 0+150-0+200 w m. Dębowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012218552

Słony

Słony

0+000

8+329

co 3 lata

ręcznie

w km 0+100-0+600, km 1+5001+700, km 6+000-6+200 w m.
Brzostek, Nawsie Brzosteckie,
Wola Brzostecka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 600m w m.
Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Wola
Brzostecka

corocznie

roboty ręczne i
mechaniczne

RW200012218589

Jodłówka

Dopływ spod
Wisowej m. Jodłowa
(wody pozostałe)

0+000

3+000

corocznie

ręcznie

w km 0+000-0+100, km 0+2000+300 w m. Jodłowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012218589

Jodłówka

dz. 4912, m. Jodłowa
(wody pozostałe)

0+000

2+500

corocznie

ręcznie

w km 0+000-0+150, km 0+2500+300 w m. Jodłowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012218569

Kamienica

Dopływ z Gębiczyny
dz. 295 m. Siedliska
Bogusz
(wody pozostałe)

0+000

3+200

na 3 odcinkach po 0,5 a w km
0+100-0+200, km 1+300-1+400 i km
2+200-2+300 w m. Siedliska Bogusz

corocznie

ręcznie

w km 0+100-0+200, km 1+3001+400 i km 2+200-2+300 w m.
Siedliska Bogusz

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200017227189

Błotnia

Błotnia

0+000

17+561

na długości 5000 m w m-ci
Giedlarowa

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na 3 odcinkach po 1000 m w m-ci
Wierzawice oraz Giedlarowa

co 2 lata

mechanicznie

na długości 1063 m w m-ci Wierzawice

co 2-3 lata

mechanicznie

RW20001622692

Leszczynka

Grodziszczanka

0+000

16+667

na 2 odcinkach po 500 m w m-ci
Wólka Grodziska

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na długości 13500 m w m-ci
Chodaczów, Grodzisko Dolne,
Grodzisko Górne oraz Wólka
Grodziska

co 2 lata

mechanicznie

RW20001722732

Jagódka

Jagoda

0+000

9+118

na odcinku 800 m oraz na odcinku
4000 m w m-ci Leżajsk

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 4000 m w m-ci Stare
Miasto oraz Leżajsk

co 2 lata

mechanicznie

RW200017227899

Rudnia

Groble (Kanał A)

3+638

8+748

na odcinku 1000 m w m-ci
Łętownia

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 4000 m w m-ci
Łętownia

co 2 lata

mechanicznie

RW2000172276

Kłysz

Kłyż

4+007

13+509

na długości 1400 m w m-ci
Tarnogóra

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 8000 m w m-ci
Tarnogóra oraz Łętownia

co 2 lata

mechanicznie

Biedoszyce dz.858/1,
849/1 m. Dębowa
(wody pozostałe)
Nowiny dz.850 m.
Dębowa (wody
pozostałe)

na 2 odcinkach po 2 a zakrzaczeń w
km 0+100-0+500, km 0+900-1+000,
km 3+000-3+500 w m. Brzostek,
Klecie, Januszkowice
na 4 odcinkach po 1,5 a zakrzaczeń
w km 0+400-0+600, km 1+0001+200, km 4+800-5+000, km 5+8006+000 w m. Jaworze Górne,
Bielowy, Strzegocice, Słotowa
na 1 odcinku po 0,5 a zakrzaczeń w
km 0+000-0+050 w m. Słotowa
na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń,
wycinka 4 szt. drzew w km 0+5000+600, km 1+400-1+600, km 2+2002+600 w m. Lipiny
na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń
w km 0+500-0+700, km 0+8000+900 w m. Brzostek, Nawsie
Brzosteckie
na 3 odcinkach po 0,5 a
zakrzaczeń, wycinka 6 szt. drzew w
km 0+500-0+800, km 1+200-1+400 i
km 2+400-2+600 w m. Brzostek,
Nawsie Brzosteckie
na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń
w km 0+000-0+050, km 0+2000+250 w m. Dębowa
na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń
w km 0+050-0+100, km 0+1500+200 w m. Dębowa
na 3 odcinkach po 5 a zakrzaczeń w
km 0+100-0+600, km 1+500-1+700,
km 6+000-6+200 w m. Brzostek,
Nawsie Brzosteckie, Wola
Brzostecka
na 2 odcinkach po 0,5 a w km
0+000-0+100, km 0+200-0+300 w
m. Jodłowa
na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń
w km 0+000-0+150, km 0+2500+300 w m. Jodłowa

corocznie

ręcznie

w km 0+200-0+500, km 0+7000+900, km 1+800-2+300, km
7+000-7+500, km 8+000-8+800 w
m. Golemki, Borowa, Jaźwiny

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 600m w m.
Golemki, Borowa, Jaźwiny

corocznie

ręcznie

na 1 odcinku 257 m w m. Żdżary

corocznie

ręcznie

zb. Giedlarowa 6+576;
zb. Grodzisko Górne
10+717;
zb. Wólka Grodziska
14+611;

na długości 550 m w m-ci Leżajsk

co 2-3 lata

mechanicznie

zb. Floryda 6+381

cylkicznie co
roku ekspoatacja
i konserwacja
zbiornika
cylkicznie co
roku ekspoatacja
i konserwacja
zbiornika
cylkicznie co
roku ekspoatacja
i konserwacja
zbiornika

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie
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na odcinku 7 800 m w m-ci
Piskorowice

co 2 lata

mechanicznie

17+138

na odcinku 2000 m w m-ci
Kolonia Polska

co 2 lata

mechanicznie

0+000

0+330

na odcinku 330 w m-ci Brzyska
Wola

co 2 lata

mechanicznie

Łowisko

0+000

12+569

na odcinku 250 m w m-ci Wola
Zarczycka oraz na odcinku 3000 m
w m-ci Łowisko

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 1000 w m-ci Łowisko

co 2 lata

mechanicznie

na odcinku 1731 m oraz na odcinku na
100 m w m-ci Łowisko

co 2-3 lata

mechanicznie

Malinianka

Malinianka

0+000

13+147

na odcinku 6000 m w m-ci Jelna
oraz Maleniska

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 7000 m w m-ci
Przychojec oraz Sarzyna

co 2 lata

mechanicznie

na odcinku 90 m w m-ci Jelna

co 2-3 lata

mechanicznie

zb. Jelna 7+922

cylkicznie co
roku ekspoatacja
i konserwacja
zbiornika

mechanicznie,
ręcznie

RW200017227899

Rudnia

Niedźwiedź

6+239

9+646

na odcinku 3000 m w m-ci
Tarnogóra

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 3000 m w m-ci
Tarnogóra

co 2 lata

mechanicznie

RW20001722714

Dopł. spod
Chałupek
Dębniańskich

Przyrwa

0+000

9+581

na 5 odcinkach po 600 m w m-ci
Dębno oraz Chałupki Dębniańskie

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 9 500 w m-ci Dębno
oraz Chałupki Dębniańskie

co 2 lata

mechanicznie

RW200017227469

Tartakówka

Tarlaka

0+000

16+202

na 3 odcinkach po 300 m w m-ci
Brzóza Stadnicka

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 2 500 m w m-ci Brzóza
Stadnicka

co 2 lata

mechanicznie

na odcinku 133 m w m-ci Brzóza
Królewska

co 2-3 lata

mechanicznie

zb. Brzóza Królewska
6+474; zb. Brzóza
Stadnicka 12+503;

cylkicznie co
roku ekspoatacja
i konserwacja
zbiornika

mechanicznie,
ręcznie

RW200019227499

Trzebośnica od
Krzywego do
ujścia

Trzebośnica

0+000

37+024

na 7 odcinkach po 1000 m w m-ci
Nowa Sarzyna, Wólka Niedźwiedzka
oraz Trzeboś

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

co 2-3 lata

mechanicznie

RW200017227449

Trzebośnica do
Krzywego

Trzebośnica

0+000

37+024

na 2 odcinkach po 500 m w m-ci
Trzeboś oraz Nienadówka

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

co 2-3 lata

mechanicznie

RW200017227349

Złota II

Złota

0+000

15+142

na 2 odcinkach po 600 m w m-ci
Kuryłówka oraz Kulno

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

RW20001722729

Złota I

Złota Rzeka

0+000

18+086

na odcinku 3000 m w m-ci
Kuryłówka oraz na odcinku 2000 m
w m-ci Dąbrowica

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

zb. Ożanna 6+475;

cylkicznie co
roku ekspoatacja
i konserwacja
zbiornika

mechanicznie,
ręcznie

RW200017227349

Złota II

Z-1

0+000

7+195

zbiornik nr 1 6+398;
zbiornik nr 2 6+556;

cylkicznie co
roku ekspoatacja
i konserwacja
zbiornika

mechanicznie,
ręcznie

RW200017227129

Lubinka

Lubinka

0+000

17+138

RW200017227129

Lubinka

Lubinka

0+000

RW20001722729

Złota I

Luchówka

RW20001722748

Żyłka

RW20001722736

na długości 8000 m w m-ci
Piskorowice

cyklicznie co
2-3 lata

Poz. 4055

mechanicznie

RW2000172267549

Młynówka

Fabryczny

0+000

7+419

na 3 odcinkach na długości 1000 m
w m-ci Rakszawa

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

RW200017226749

Stary Wisłok

Glemieniec

0+000

6+682

na odcinku 4000 m w m-ci Czarna
oraz Krzemienica

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

RW200016226789

Kosinka

Graniczny

0+000

10+363

na 3 odcinkach na długości 2000 m
w ci Dębina, Kosina oraz Głuchów

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

RW200012226856

Mleczka do
Łopuszki

Husówka

3+051

10+978

RW200016226789

Kosinka

Kosinka

0+000

12+721

na 2 odcinkach po 1000 w m-ci
Białobrzegi oraz Kosina

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

RW200016226769

Sawa

Kraczkowski

0+000

8+650

na 2 odcinkach po 3000 w m-ci
Wysoka oraz Kraczkowa

cyklicznie co
2-3 lata

RW200017227449

Trzebośnica do
Krzywego

Krzywy

0+000

7+480

na odcinku 400 m w m-ci Wydrze

RW200016226869

Markówka

Markówka

9+452

17+344

RW200016226756

Mikośka

Mikośka

0+000

RW2000172267549

Młynówka

Młynówka

RW200019226739

Wisłok od Zb.
Rzeszów do
Starego Wisłoka

RW200016226769

Sawa

na odcinku 4500 m w m-ci Wolka
Niedźwiedzka oraz Trzeboś

co 2 lata

mechanicznie

na odcinku 1000 m w m-ci
Ożanna oraz Dąbrowica oraz na
odcinku 3000 m w m-ci
Dąbrowica

co 2 lata

mechanicznie

na odcinku 7000 m w m-ci
Kuryłówka

co 2 lata

mechanicznie

na 3 odcinkach na długości 1000
m w m-ci Rakszawa

co 2 lata

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

na 2 odcinkach po 2000 m m-ci
Dębina, Kosina i Markowa

co 2 lata

mechanicznie

mechanicznie

na odcinku 5000 m w m-ci
Albigowa i Kraczkowa

co 2 lata

mechanicznie

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 1200 m w m-ci Wolka
Niedźwiedzka

co 2 lata

mechanicznie

na odcinku 4000 m w m-ci
Markowa

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na 2 odcinkach po 1000 m w m-ci
Markowa

co 2 lata

9+321

na 5 odcinkach po 500 m w m-ci
Białobrzegi oraz Łańcut

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 5800 m w m-ci
Markowa

0+000

10+081

na odcinku 2000 m w m-ci
Rakszawa oraz Węgliska

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na 4 odcinkach po 2000 m w m-ci
Wola Dalsza, Rakszawa i Węgliska

Pogwizdówka

0+000

5+837

na 3 odcinkach po 500 m w m-ci
Pogwizdów oraz Medynia Łańcucka

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

Pustka

0+000

2+023

na odcinku 150 m w m-ci Czarna
oraz na odcinku 1700 m w m-ci
Krzemienica
na odcinku 3000 m w m-ci Dębina
oraz Kosina oraz na odcinku 300 i
4000 m w m-ci Kosina i Markowa

na odcinku 800 m w m-ci Nowa
Sarzyna oraz na odcinku 2511 m w mci Wolka Niedźwiedzka oraz na
odcinku 1818 m w m-ci
Wólka Niedźwiedzka
na odcinku 1187 w m-ci Wolka
Niedźwiedzka oraz na odcinku 4067 w
m-ci Trzeboś

na odcinku 333 m w m-ci Czarna

co 2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 430 w m-ci Kosina

co 2-3 lata

mechanicznie

mechanicznie

na odcinku 2123 w m-ci Markowa

co 2-3 lata

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie

na odcinku 1367 w m-ci Łańcut

co 2-3 lata

mechanicznie

co 2 lata

mechanicznie
na odcinku 2295 w m-ci Medynia
Łańcucka oraz Pogwizdów

co 2-3 lata

mechanicznie
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RW200016226769

Sawa

Sawa

0+000

24+361

na 10 odcinkach po 1000 m w m-ci
Wola Dalsza, Głuchów, Sonina,
Albigowa, Wysoka oraz Handzlówka

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 5000 m w m-ci Wola
Dalsza, Dębina i Głuchów

co 2 lata

mechanicznie

RW200017227449

Trzebośnica do
Krzywego

Medynka

37+024

40+880

na odcinku 1000 m w m-ci Medynia
Głogowska

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 2000 m w m-ci
Medynia Głogowska

co 2 lata

mechanicznie

na odcinku 5000 m oraz na odcinku
1000 m w m-ci Białobrzegi oraz
Żołynia

RW2000172267729

Żołynianka

Żołynianka

0+000

10+790

RW200017227899

Rudnia

Jeżówka (Głęboka)

11+289

RW200017227899

Rudnia

Rudnia

RW200017226729

Świerkowiec

Świerkowiec

RW200017227449

Trzebośnica do
Krzywego

Trzybnik

RW200017219829

Łęg do Turka

Turka

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 1000 m w m-ci Żołynia

co 2 lata

mechanicznie

17+403

na odcinku 6000 m w m-ci
Kamień

co 2 lata

mechanicznie

16+172

22+845

na odcinku 6500 m w m-ci
Kamień

co 2 lata

mechanicznie

10+345

19+016

na 2 odcinkach po 2000 m m-ci
Nienadowka oraz Trzebuska

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 8000 m w m-ci
Nienadówka, Markowizna oraz

co 2 lata

mechanicznie

0+000

8+404

na 6 odcinkach na długości po 300
m w m-ci Wólka Niedźwiedzka,
Wólka Sokołowska oraz Górno

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na 6 odcinku po 300 m w m-ci
Wólka Niedźwiedzka, Wólka
Sokołowska oraz Górno

co 2 lata

mechanicznie

9+258

17+059

na długości 5000 m w m-ci Turza
oraz Sokołów Młp.

cyklicznie co
2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 7000 m w m-ci Turza
oraz Sokołów Młp.

co 2 lata

mechanicznie

RW200012223572

Kamieniec

Kamionka
(Kamieniec)

0+000

12+840

na odcinku 3200 m, w m.:
Nienadowa Dolna, Nienadowa
Górna,
1,9 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach po 400 m, w m.:
Nienadowa Dolna, Nienadowa
Górna,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012223572

Kamieniec

Kamionka
(Kamieniec)

0+000

12+840

na odcinku 6800 m, w m.: Hucisko
Nienadowskie,
2,0 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach po 600 m, w m.:
Hucisko Nienadowskie,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20006224969

Potok
Malinowski

Malinowski Potok
(Malinowski)

0+000

14+750

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 580 m, w m.:
Nehrybka, Hermanowice

co 3 lata

ręcznie

RW20006224581

Zalesie do
granicy państwa

Zalesie

0+000

11+290

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach po 200 m, w m.:
Kłokowice, Młodowice,
Aksmanice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW20001622512

Żurawica

Żurawianka

0+000

9+300

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2700 m, w m.:
Żurawica

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 4581 m, w m.:
Nehrybka, Hermanowice,
0,7 ha
na odcinku 2700 m, w m.:
Kłokowice, Młodowice, Aksmanice
1,0 ha
na odcinku 5555 m, w m.: Żurawica,
0,6 ha

RW200016225329

Rada

Rada

0+000

27+700

na odcinku 3950 m, w m.:
Radymno, na odcinku 6450 m, m.:
Drohojów, Hnatkowice,
Orzechowce,
1,5 ha

RW200016225329

Rada

Rada

0+000

27+700

na odcinku 4320 m, w m.:
Orzechowce, Ujkowice
0,5 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 6 odcinkach o łącznej długości 2222
m w m-ci Górno

co 2-3 lata

mechanicznie

na odcinku 3000 m, w m.: Nienadowa
Dolna

2017- 2021

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

na odcinku 1000 m, w m.: Nehrybka,
Hermanowice

2017- 2021

remont opasek
brzegowych

2017- 2021

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

stopień betonowy w km 21+050

na odcinku 4320 m, w m.:
Orzechowce, Ujkowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200016225329

Rada

Olszyna

0+000

15+960

na odcinku 3100 m, w m.: Zamojsce
1,0 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach po 500 m, w m.:
Kaszyce, Ciemiężowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 4500 m, w m.: Kaszyce,
Ciemiężowice

2017- 2021

RW2000162268849

Jodłówka

Jodłówka

0+000

15+800

na odcinku 8000 m, w m.:
Cząstkowice, Czudowice, Rozbórz
Długi, Hawłowice, Rozbórz Okragły,
2,0 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

20 odcinków po 100 m, w m.:
Cząstkowice, Czudowice, Rozbórz
Długi, Hawłowice, Rozbórz
Okragły, Jodłówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 3628 m, w m.:
Cząstkowice, Czudowice, na odcinku
250 m, w m.: Jodłówka

2017- 2021

RW2000162268849

Jodłówka

Wólka (Świebodna)
(wody pozostałe)

0+000

5+980

na odcinku 3500 m, w m.:
Świebodna,
1,8 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 3500 m, w m.:
Świebodna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

jaz 5+081; zb. Tama
5+081

cylkicznie co
roku ekspoatacja
i konserwacja
zbiornika ;
remont jazu
piętrzącego

mechanicznie,
ręcznie

zb. Niedźwiadek 2+425

cylkicznie co
roku ekspoatacja
i konserwacja
zbiornika

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Kanał Bucowski
wraz z Kanałem
Ulgi
Kanał Bucowski
wraz z Kanałem
Ulgi
Kanał Bucowski
wraz z Kanałem
Ulgi
Kanał Bucowski
wraz z Kanałem
Ulgi
Kanał Bucowski
wraz z Kanałem
Ulgi
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Kanał Bucowski - od
granicy państwa

0+000

12+510

na dcinku 3000 m, w m.: Stubienko,
2,0 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Kanał Ulgi

0+000

13+400

na odcinku 5100 m, w m.: Leszno,
Medyka,
0,3 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2500 m, w m.: Leszno,
Medyka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Kanał Ulgi

0+000

13+400

na odcinku 460 m, w m.: Medyka,
0,05 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 460 m, w m.: Medyka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Kanał Ulgi

0+000

13+400

na odcinku 6700 m, w m.: Medyka,
Siedliska, 1,7 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 6700 m, w m.:
Medyka, Siedliska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Krzywula - od
granicy państwa

0+000

8+400

na odcinku 3000 m, w m.: Stubno,
1,5 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Cygański Potok

Rzeka (Cygański)

0+000

10+250

RW200019225299

Wisznia

Wisznia - od granicy
państwa

RW2000162252329

Kowaliki od
granicy państwa

Kowaliki - od granicy
państwa

0+000

1+960

RW200016225292

Potok
Nienowicki

Nienowicki

0+000

6+940

RW20001722554

Potok Motwica

Mutwica (Motwica)

0+000

RW200017225269

RW200017225269

RW200017225269

RW200017225269

RW200017225269

RW200012223558

0+000

na odcinku 330 m, w m.:
Nienowice, na odcinku 800 m, w
m.: Starzawa

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 700 m, w m.:
Duńkowice, Nienowice,
0,4 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 6000 m, w m.:
Duńkowice, Nienowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

17+840

na 2 odcinkach po 5000 m, w m.:
Wietlin, Surochów, Bobrówka
1,4 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 5000 m, w m.:
Wietlin, Surochów, Bobrówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 13200 m, w m.: Łowce,
Ostrów, Tuczempy, Boratyn,
Zamiechów, Rokietnica, na odcinku
3760 m,
w m.: Rokietnica,
3,5 ha

15+020

RW200016225529

Łęg Rokietnicki

Łęg Rokietnicki

0+000

32+150

RW200016225529

Łęg Rokietnicki

Dopływ w
Rudołowicach
(Rudołowski)

0+000

4+600

RW200016225529

Łęg Rokietnicki

Kanał Ulgi od Łęgu

0+000

1+610

2,0 ha
na odcinku 1960 m, w m.: Kowaliki,
Kalników,
1,6 ha

na docinku 1610 m, w m.:
Tuczempy, Ostrów, 0,25 ha
na odcinku 4900 m, w m.:
Nehrybka, Przemyśl, Pikulice,
na odcinku 200 m, w m.:
Grochowce,
1,0 ha
na odcinku 4000 m, w m.: Ostrów,
Przemyśl,
0,8 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinu 2000 m, w m.: Łowce,
na odcinku 1400 m, w m.:
Rokietnica

na odcinku 20 m, w m.: Rudołowice

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 4900 m, w m.:
Nehrybka, Przemyśl, Pikulice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 4000 m, w m.:
Ostrów, Przemyśl

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

San od Olszanki
do Wiaru

Kurcianka (Ostrów)

0+000

4+600

RW200015223999

San od Olszanki
do Wiaru

Dopływ w
Korytnikach
(Korytniki)

0+000

4+900

na odcinku 2000 m, w m.: Korytniki,
1,2 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2000 m, w m.:
Korytniki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW2000922499

Wiar od granicy
państwa do
ujścia

Sielec

0+000

2+200

na odcinku 1400 m, m.: Przemyśl,
0,03 ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1060 m, m.: Przemyśl

corocznie

ręcznie

RW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Czerwony Potoczek
(Czerwony)

0+000

5+400

na odcinku 1200 m, w m.:
Ruszelczyce,
0,4 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1200 m, w m.:
Ruszelczyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW20001522379

San od Tyrawki
do Olszanki

Kreca (Zalasek)

0+000

5+100

na odcinku 600 m, w m.: Iskań,
0,4 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 600 m, w m.: Iskań,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200016225132

Huczki

Huczki (Krównicki)

0+000

10+820

na odcinku 7000 m, w m.: Hurko,
Krówniki, Jaksmanice, 0,7 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 5000 m, w m.: Hurko,
Krówniki, Jaksmanice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

co 3 lata

na odcinku 6000 m, w m.: Duńkowice,
Nienowice

co 3 lata

RW200015223999

na 3 odcinki po 4800 m, w m.:
Manasterz, Hadle Kańczudzkie,
Hadle Szklarskie, 20,0 ha

remont: opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

na odcinku 1600 m, w m.:
Rudołowice, Roźwienica

10+800

45+356

2017- 2021

2017- 2021

0+000

25+400

na odcinku 2100 m, w m.: Bachórzec

na 5 odcinkach po 500 m, w m.:
Łowce, Boratyn, Rokietnica

Bonie (Jawor)

Mleczka (Mleczka
Kańczudzka)

remont opasek
brzegowych

mechanicznie,
ręcznie

Bonie

Mleczka do
Łopuszki

2018

co 3 lata

RW20006224989

RW200012226856

na odcinku 250 m, w m.: Medyka,
Siedliska

na 3 odcinki po 4800 m, w m.:
Manasterz, Hadle Kańczudzkie,
Hadle Szklarskie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1000 m, w m.: Manasterz,
Hadle Kańczudzkie, Hadle Szklarskie

2017- 2021

remont opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont
umocnień w
obrębie stopnia

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

jaz w km 4+432,
wał lewy dł. 800 m

jaz - co 3 lata
wał - 2 razy w
roku

mechanicznie,
ręcznie

zastawka w km 3+387

2017- 2020

mechanicznie,
ręcznie

stopnie z piętrzeniem
w km: 19+044, 20+002,
21+928

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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RW200012226856

Mleczka do
Łopuszki

Dopływ z
Pasterników dz. nr
ewid. 1732 (wody
pozostałe)

0+000

2+600

na odcinku 2600 m, w m.: Jawornik
Polski,
0,5 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2600 m, w m.:
Jawornik Polski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200012226856

Mleczka do
Łopuszki

Husówka

0+000

3+051

na odcinku 3051 m, w m.:
Manasterz,
0,2 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 3051 m, w m.:
Manasterz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200019226899

Mleczka od
Łopuszki do
ujścia z Mleczką
Wschodnią od
Węgierki

Mleczka (Mleczka
Kańczudzka)

25+400

na 2 odcinki po 4700 m, w m.:
Gniewczyna, Gorliczyna, Przeworsk,
Maćkówka, Urzejowice, Niżatyce,
Kanczuga, Siedleczka, 15,0 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinki po 4700 m, w m.:
Gniewczyna, Gorliczyna,
Przeworsk, Maćkówka,
Urzejowice, Niżatyce, Kanczuga,
Siedleczka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200019226899

Mleczka od
Łopuszki do
ujścia z Mleczką
Wschodnią od
Węgierki

Mleczka Wschodnia
(Mleczka Zarzecka)

0+000

17+300

na odcinku 11570 m, w m.:
Żurawiczki, Łapajówka, Zarzecze,
Pełnatycze, Wola Roźwienicka, na
odcinku 5730 m, w m.: Bystrowice,
Cząstkowice, Więckowice,
Tyniowice, 3,8 ha

co 2 lata

RW2000162268829

Mleczka
Wschodnia do
Węgierki

Mleczka Wschodnia
(Mleczka Zarzecka)

17+300

33+800

na odcinku 14700 m, w m.:
Pruchnik, Kramażówka, 6,0 ha

RW2000162268829

Mleczka
Wschodnia do
Węgierki

Węgierka

0+000

11+400

RW200016226869

Markówka

Markówka

0+000

0+000

na odcinku 1000 m, w m.: Przeworsk

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

na 8 odcinkach po 500 m, w m.:
Żurawiczki, Łapajówka, Zarzecze,
Pełnatycze, Wola Roźwienicka

2017- 2021

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach po 50 m, w m.:
Kramażówka, Pruchnik

2017- 2021

na odcinku 5000 m, w m.:
Węgierka,
3,0 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 6 odcinkach po 800 m, w m.:
Węgierka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odninkach po 80 m, w m.:
Węgierka

2017- 2021

9+452

na odcinku 9452 m, w m.:
Urzejowice, Mikulice, Ostrów,
Białoboki, Gać
0,7 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 50 m, w m.:
Urzejowice, Gać

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 9452 m, w m.: Urzejowice,
Mikulice, Ostrów, Białoboki, Gać

2017- 2021

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 5840 m, Gorliczyna,
Przeworsk, Chałupki, Rozbórz,
na odcinku 3892 m, w m.:
Mirocin, Ożańsk
na odcinku4000 m, w m.:
Gniewczyna Łańcucka, Gorliczyna,
Grzęska, Nowosielce

RW2000162268929

Nowosiółka

Nowosiółka

0+000

9+863

na odcinku 9863 m, w m.:
Przeworsk, Studzian, Dębów,
Nowosielce, 0,25 ha

RW200016226894

Mirociński

Mirociński

0+000

12+740

na odcinku 9000 m, m.: Gorliczyna,
Przeworsk, Chałupki, Rozbórz, 0,5
ha, na odcinku 2140 m, w m.:
Mirocin, Ożańsk, 0,3 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200016226898

Strzyganka

Strzyganka

0+000

11+280

na odcinku 8452 m, w m.:
Gniewczyna Łańcucka, Gorliczyna,
Grzęska, Nowosielce, 0,9 ha

RW200017225749

Przykopa

Przykopa

0+000

19+500

na odcinku 17000 m, w m.:
Gorzyce, Jagiełła, Ujezna, Pełkinie,
Wierzbna, 5,0 ha

remont: opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont: niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont: opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont: opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont:
przelewów,
murków
bocznych,
niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

2017- 2021

remont: opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
przepusty z funkcją
piętrzenia: 6+181,
6+561, koryto potoku
w obrębie przepustów
na 4 odcinkach po 15 m

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

jaz w km 9+290

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 6000 m, Gorliczyna,
Przeworsk, Chałupki, Rozbórz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 6000 m, w m.: Gniewczyna
Łańcucka, Gorliczyna, Grzęska,
Nowosielce

2017- 2021

remont: opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

na odcinku 750 m, w m.: Jagiełła,
Ujezna

2017- 2021

remont opasek
brzegowych

Rączyna
(Pantalówka)

0+000

14+300

na odcinku 12800 m, w m.:
Krzeczowice, Bóbrka Kańczudzka,
Panatalowice, Rączyna, 4,0 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722589

Lubienia

Lubienia (Lubenia)

0+000

20+000

na odcinku 9900 m, w m.: Pigany,
Paluchy, Rudka, Cieplice, Dobra, 1,5
ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 5000 m, w m.:
Rudka, Cieplice, Dobra, Dobcza

co 3 lata

RW20001722589

Lubienia

Zagorelnia
(Pawłowa)

0+000

9+200

na odcinku 6000 m, w m.: Dobra,
Adamówka, Cieplice, Krasne,
0,3 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 4600 m, w m.: Dobra,
Adamówka, Cieplice, Krasne

RW200017227129

Lubinka

Lubinka

9+187

15+104

na odcinku 5917 m, w m.: Cieplice,
0,6 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722729

Złota I

Złota (Złota Rzeka)

30+450

34+811

RW20001722576

Czerniawa

Czerniawa
(Czerniawka) (wody
pozostałe)

0+000

6+990

na odcinku 5300 m, w m.: Sieniawa,
Leżachów,
0,8 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

Pantalówka

2017- 2021

na odcinku 4700 m, w m.: Przeworsk,
Studzian, Dębów

co 3 lata

RW200016226888

zastawki piętrzące:
1+467, 1+980, 2+603,
2+993, 3+241, 3+563,
3+756, 4+122, 4+968,
przepust z funkcją
piętrzenia: 1+013

remont
umocnień
brzegów i
umocnień dna

na odcinku 3000 m, w m.: Bóbrka
Kańczudzka, Pantalowice, Rączyna

2017- 2022

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1500 m, w m.: Rudka

2017- 2021

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1000 m, w m.: Dobra,
Adamówka, Cieplice, Krasne

2017- 2020

na odcinku 1000 m, w m.: Cieplice

co 3 lata

ręcznie

na odcinku 100 m, w m.: Cieplice

2018

na odcinku 2800 m, w m.:
Sieniawa, Leżachów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont:
przelewów,
niecek
wypadowych,
umocnień w
obrębie stopni,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont opasek
brzegowych,
umocnień
brzegów i dna
remont opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont
umocnienia dna
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na odcinku 1300 m, w m.:
Surmaczówka, Zapałów, Wólka
Zapałowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW2000172256769

Bachorka

Bachorka

0+000

3+190

RW200019225699

Lubaczówka od
Łukawca do
ujścia

Lubaczówka

0+000

35+576

na odcinku 20000 m, w m.:
Manasterz, Radawa, Surmaczówka,
Zapałów, 3,0 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 20000 m, w m.:
Manasterz, Radawa,
Surmaczówka, Zapałów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017225678

Starycz

Starycz dz. nr ewid.
367 (wody
pozostałe)

0+000

13+800

na odcinku 2400 m, w m.: Radawa,
1,0 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2400 m, w m.:
Radawa,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017225689

Radawka

Radawka

0+000

17+500

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 6500 m, w m.:
Radawa, Mołodycz,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017225689

Radawka

Bechy (Pech)

0+000

9+094

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 5000 m, w m.:
Mołodycz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017225689

Radawka

Ruczkałka - dz. nr
ewid. 1338 obr.
Mołodycz (wody
pozostałe)

0+000

4+770

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 2000 m, w m.:
Mołodycz

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 6500 m, w m.: Radawa,
Mołodycz,
2,0 ha
na odcinku 5000 m, w m.:
Mołodycz,
2,5 ha
na odcinku 2000 m, w m.:
Mołodycz,
1,5 ha

na 4 odcinkach po 20 m, na odcinku
1500 m, w m.: Surmaczówka, Zapałów,
Wólka Zapałowska

2017- 2021

RW200017225589

Wyrwa

Wyrwa (Olchowiec)

0+000

16+400

na odcinku 15000 m, w m.:
Szówsko, Wiązownica, Piwoda,
Ryszkowa Wola, 1,5 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 8000 m, w m.:
Szówsko, Wiązownica, Piwoda,
Ryszkowa Wola

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 10000 m, w m.: Szówsko,
Wiązownica, Piwoda, Ryszkowa Wola

2017- 2021

RW200017225729

Szewnia

Szewnia (Szewnia Miłka)

0+000

21+940

na odcinku 21940 m, w m.:
Leżachów Osada, Kostków, Wólka
Pełkińska, Pełkinie, Jarosław,
Pawłosiów, 1,5 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 13100 m, w m.:
Leżachów Osada, Kostków, Wólka
Pełkińska, Pełkinie, Jarosław,
Pawłosiów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 10500 m, w m.: Leżachów
Osada, Kostków, Wólka Pełkińska,
Pełkinie, Jarosław, Pawłosiów

2017- 2021

RW200017225729

Szewnia

0+000

6+475

na odcinku 6157 m, w m.: Jarosław,
Wierzbna, Tywonia, Szczytna, 0,8
ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 6157 m, w m.:
Jarosław, Wierzbna, Tywonia,
Szczytna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017225574

Starorzecze
Szkła

0+000

3+000

na odcinku 3000 m, w m.: Sobiecin,
Surochów, 1,0 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1500 m, w m.:
Sobiecin, Surochów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200019225499

Szkło od granicy
państwa do
ujścia

0+000

40+160

na 5 odcinkach po 300 , w m.:
Wysock, Łazy, Charytany, Zaleska
Wola, Chałupki Chotynieckie,
Młyny, Budzyń, 1,8 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach po 8000 m, w m.:
Wysock, Łazy, Charytany, Zaleska
Wola, Chałupki Chotynieckie,
Młyny, Budzyń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dopływ spod Sitnik
(Tywonia) (wody
pozostałe)
Szkło (stare koryto)
(Starorzecze Szkła)
(wody pozostałe)
Szkło (Szkło - od
granicy państwa)

RW2000162254529

Jaworowski

Jaworowski
(Stawisko - od
granicy państwa)

0+000

6+155

na odcinku 6155 m, m.: Młyny,
Korczowa, Budzyń,
0,8 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 3000 m, m.: Młyny,
Korczowa, Budzyń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 5500 m, m.: Młyny,
Korczowa, Budzyń

2017- 2021

RW200016225249

Młynówka

Młynówka
(Kołomiejski)

0+000

12+200

na odcinku 5000 m, w m.: Kalników,
4,0 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 10 odcinkach po 500 m, w m.:
Kalników

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 1000 m, w m.:
Kalników

2017- 2021

RW200012223556

Laskowska
Rzeka

Laskowska Rzeka
(Dąbrowa)

0+000

9+600

na odcinku 8000 m, w m.:
Laskówka,
1,0 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 300 m, w m.:
Laskówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Huwniki

0+000

3+600

na odcinku 3600 m, w m.: Huwniki,
1,0 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 500 m, w m.:
Huwniki

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dopływ spod Hip
(Sólca)

0+000

2+577

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 500 m, w m.:
Sierakośce

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dopływ z Pacławia
(Nowe Sady)

0+000

4+300

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 4 odcinkach po 300 m, w m.:
Nowe Sady

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

0+650

na odcinku 220 m i 360 m, w m.:
Stara Bircza,
0,2 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 220 m, w m.: Stara
Bircza

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

0+530

na odcinku 100 m, w m.: Stara
Bircza,
0,25 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 50 m, w m.: Stara
Bircza

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW20009224571

RW20009224571

RW20009224571

Wiar od
Sopotnika do
granicy państwa
Wiar od
Sopotnika do
granicy państwa
Wiar od
Sopotnika do
granicy państwa

RW200012223699

Stupnica

RW200012223699

Stupnica

bez nazwy - dz. nr
ewid. 417 obr. Stara
Bircza (wody
pozostałe)
bez nazwy - dz. nr
ewid. 264 obr. Stara
Bircza (wody
pozostałe)

na odcinku 2577 m, w m.:
Sierakośce,
0,7 ha
na odcinku 3000 m, w m.: Nowe
Sady,
1,0 ha

remont:
umocnień w
obrębie stopni,
opasek
brzegowych

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont:
przelewów,
murków
bocznych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

jaz w km 2+368

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

jaz w km 8+067

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

jaz w km: 1+409,
3+207, 4+675

2017- 2021

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000922499

RW2000192259

Wiar od granicy
państwa do
ujścia
San od Huczek
do Wisłoka, bez
Wisłoka
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Dopływ z Malhowic
(wody pozostałe)

0+000

4+415

na odcinku 4415, w m.: Nehrybka,
Stanisławczyk, Hermanowice,
Malhowice,
1,0 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 4415, w m.: Nehrybka,
Stanisławczyk, Hermanowice,
Malhowice,
1,0 ha

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

Kanał PI

0+000

1+570

na odcinku 1300 m, m.: Szówsko,
0,3 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1300 m, m.: Szówsko

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 900 m, m.: Szówsko

2017- 2021

remont opasek
brzegowych
remont opasek
brzegowych

RW200017225729

Szewnia

Kanał PI

1+570

3+530

na odcinku 1000 m, w m.: Jarosław,
Pełkinie,
0,1 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1000 m, w m.:
Jarosław, Pełkinie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1000 m, w m.: Jarosław,
Pełkinie

2017- 2021

RW2000192259

San od Huczek
do Wisłoka, bez
Wisłoka

Kanał PII

0+000

3+600

na odcinku 3500 m, w m.: Jarosław,
Pełkinie, 0,48 ha

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1500 m, w m.:
Jarosław, Pełkinie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1000 m, w m.: Jarosław,
Pełkinie

2017- 2021

RW200017225729

Szewnia

Kanał PII

3+600

5+020

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 700 m, w m.:
Jarosław, Pełkinie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 500 m, w m.: Pełkinie

2017- 2021

Lubaczówka

35+576

49+292

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

Lubaczówka

49+292

76+294

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1200m w m. Lubaczów

corocznie

remont opasek i
umocnień
brzegowych

Lubaczówka

59+188

59+406

na odcinku 300m w m. Stare Sioło ,
Sucha Wola

corocznie

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

na 4 odcinkach po 500m w m.
Szczutków i Łukawiec

co 4 lata

co 4 lata

RW200019225699

RW200019225659

RW200019225659

Lubaczówka od
Łukawca do
ujścia
Lubaczówka od
granicy państwa
z Sołotwą od
Glinianki do
Łukawca
Lubaczówka od
granicy państwa
z Sołotwą od
Glinianki do
Łukawca

na odcinku 1420 m, w m.: Jarosław,
Pełkinie,
0,2 ha
drzewa 68 szt. na 8 odcinkach po
800m w m. Nowa Grobla ,
Szczutków i krzaki 0,80 ha
drzewa 37 szt. na 8 odcinkach po
1200m w m. Lisie Jamy, Wólka
Krowicka , Krowica Hołodowska ,
Budomierz i krzaki 1,20 ha

na odcinku 200m w m. Lubaczów

co 4 lata

Bachorka

Bachorka

3+190

14+342

RW2000172256769

Bachorka

Bachorka

11+600

12+052

na odc. 400m w m. Sucha Wola

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW2000172256769

Bachorka

Bachorka

12+893

13+861

na odcinku 800 m w m. Sucha
Wola

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW20001622566

Łukawiec

Łukawiec

0+000

9+796

RW20001622566

Łukawiec

Łukawiec

1+538

2+250

RW2000162256529

Przerwa

Przerwa

0+000

18+084

RW2000162256529

Przerwa

Przerwa

6+750

10+764

co 2 lata

ręcznie

na odcinku 700 m w m. Łukawiec

na dwóch odcinkach po 1500m w
m. Oleszyce i Stare Oleszyce 0,40
ha i 50 szt. drzew

co 2 lata

co 3 lata

na 5 odcinkach po 500 m w m.
Oleszyce i Stare Oleszyce

co 3 lata

RW200019225659

Sołotwa

0+000

14+850

krzki na 3 odcinkach po 500m w m.
Lubaczów , Basznia Dolna
0.50 ha i drzewa 10.szt

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 6 odcinkach 800m w m. Lubaczów ,
Bałaje , Załuże , Basznia Dolna ,
Basznia Gorna

co 4 lata

RW2000162256469

Sołotwa do
Glinianki

Sołotwa

14+850

23+412

krzaki na 2 odcinkach po 800m w
m. Basznia Górna i Sieniawka
0,40 ha i drzewa 8 szt.

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 6639m w m. Podlesie ,
Sieniawka

co 4 lata

RW2000162256469

Sołotwa do
Glinianki

Sołotwa

18+098

21+300

co 3 lata

ręcznie

remont: opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

przepusty z
piętrzeniem 4 szt. w m.
Szczutków i Łukawiec

cyklicznie co 4
lata

mechanicznie,
ręcznie

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

jaz zasuwowy 1szt. w
m. Stare Oleszyce

cyklicznie co 4
lata

mechanicznie,
ręcznie

jaz zasuwowy 1szt. W
m. Lubaczów

cyklicznie co 4
lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

Lubaczówka od
granicy państwa
z Sołotwą od
Glinianki do
Łukawca

na 3 odcinkach po 400m w m.
Sieniawka

cyklicznie co 4
lata

ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na 6 odcinkach po 400m w m.
Borchów , Oleszyce

jaz 1 szt. w m. Lisie
Jamy

mechanicznie

RW2000172256769

na odcinku 1500m w m. Łukawiec
0,10 ha

remont opasek
brzegowych i
umocnień dna
remont opasek
brzegowych i
umocnień dna

mechanicznie,
ręcznie

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
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na 5 odcinkach po 800m w m.
Załuże , Tymce , Podemszczyzna
0,40 ha

na2 odcinkach po 800m w m.
Podemszczyzna

RW2000162256489

Świdnica

Świdnica

0+000

15+998

RW2000162256489

Świdnica

Świdnica

9+226

9+961

na odcinku 700m w m.
Podemszczyzna

corocznie

mechanicznie

RW2000162256489

Świdnica

Świdnica

12+091

13+375

na odcinku 1200m w m.
Podemszczyzna

po 2018 r.

mechanicznie

RW2000162256469

Sołotwa do
Glinianki

Papiernia

0+000

13+183

RW2000162256469

Sołotwa do
Glinianki

Papiernia

0+000

0+900

RW2000162256469

Sołotwa do
Glinianki

Radruż-Baszenka

0+000

4+377

RW2000162256469

Sołotwa do
Glinianki

Radruż-Baszenka

0+200

0+800

RW200019225659

Lubaczówka od
granicy państwa
z Sołotwą od
Glinianki do
Łukawca

Ciek A

0+000

RW200016225629

Zamiło z
Czerteżem

Zamiła

RW20001922835

RW20001922825

Tanew od
Łosinieckiego
Potoku do
Muchy z
Wirową od
Łówczanki do
ujścia
Wirowa od
Kaflewy do
Łówczanki

na odcinku 900 m w m. Basznia
Gorna

na 2 odcinkach po 600m w m.
Sieniawka , Radruż
0,40 ha

co 3 lata

co 3 lata

ręcznie

co 4 lata

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

przepust z piętrzeniem
1 szt. w m. Radruż

cyklicznie co 4
lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 3154m w m. Borowa Góra

co 4 lata

remont opasek
brzegowych i
umocnień
brzegów

przepusty z
piętrzeniem 2 szt. i
zastawki 2 szt. Zbiornik
wodny , w m. Borowa
Góra

cyklicznie co 4
lata

mechanicznie,
ręcznie

remont stopnia ,
remont opasek i
umocnień
brzegowych
wały - 2002m , zbiornik
, jaz w m.stary Lubliniec
, Ułazów

cyklicznie co rok,
cyklicznie co 2
lata

mechanicznie,
ręcznie

wały - 7090m w m.
Ułazów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

przepusty z
piętrzeniem 2 szt. w
m.Lipie

cyklicznie co 4
lata

mechanicznie,
ręcznie

jaz 1 szt. w m. Nowy
Lubliniec

cyklicznie co 4
lata

ręcznie

zastawki 2 szt. w m.
Kowalówka i Gorajec

cyklicznie co 4
lata

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 1200 m. w m.
Sieniawka i Radruż

co 3 lata

co 4 lata

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

co 5 lat

ręcznie

ręcznie

na odcinku 600m w m. Sieniawka

remont opaski i
umocnień
brzegowych

jaz 1 szt. w m. Tymce

na odcinku 9737m w m. Basznia Górna
, Wólka Horyniecka , Horyniec Zdrój

ręcznie

po 2018

ręcznie

4+456

co 2 lata

ręcznie

0+000

6+885

na 2 odcinkach po 600m w m.
Krowica Hołodowska , Krowica
Sama 0,25 ha

co 3 lata

ręcznie

Wirowa

8+320

12+704

na odcinku 4000 m w m. Stary
Lubliniec 2,80ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 350m w m. Stary Lubliniec

corocznie

Wirowa

12+704

18+500

na odcinku 3500m w m. Stary
Lubliniec 0,80 ha

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 400m w m. Stary Lubliniec

corocznie

na odcinku 1200m w m. Moszczanica ,
Cewków

corocznie

na długości 800m w m. Narol , Lipie

corocznie

na długości 200m w m. Nowy Lubliniec

corocznie

na odcinku 300m w m. Nowy Lubliniec

corocznie

Wirowa do
Kaflewy

Wirowa

18+500

36+902

RW200016228232

Wirowa do
Kaflewy

Wirowa

25+000

26+500

RW20007228169

Tanew do
Łosinieckiego
Potoku

Krwawica

0+000

2+716

RW20007228169

Tanew do
Łosinieckiego
Potoku

Krwawica

1+260

2+716

RW2000172282749

Paucza

Paucza

0+000

14+650

RW2000172282729

Różaniec

Różaniec

0+000

14+987

RW2000172282729

Różaniec

Lubówka

0+000

12+398

Łówczanka

co 2 lata

ręcznie

na 3 odcinkach po 500m w m.
Borowa Góra
0.30 ha

RW200016228232

RW200017228269

na 2 odcinkach po 500m w m.
Wólka Horyniecka i Horyniec Zdrój
0,20 ha

co 2 lata

Poz. 4055

Łówcza

0+000

17+910

na odcinku 1500m w m.
Moszczanica
n a odcinku 1400m w m. Lipie 0,40
ha

co 2 lata

na 3 odcinkach po 500m w m.
Kowalówka i Gorajec 0,10 ha

co 3 lata

co 2 lata

mechanicznie

ręcznie

na odcinku 1000m w m. Lipie
na odcinku 200 m w m. Stary
Lubliniec 0,15 ha

co 3 lata

ręcznie

ręcznie

co 3 lata

remont opasek i
umocnień
brzegowych
remont opasek i
umocnień
brzegowych

remont opasek
brzegowych i
umocnień
brzegów

mechanicznie,
ręcznie

na 6 odcinkach 1200m w m. Stary
Lubliniec, Nowy Lubliniec, Żuków ,
Kowalówka, Gorajec

co 4 lata

remont opasek i
umocnień
brzegowych
remont opasek i
umocnień
brzegowych

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 4055

RW200017228269

Łówczanka

Łówcza

1+700

5+090

na odcinku 3300m w m. Nowy
Lubliniec i Kowalówka

co 4 lata

mechanicznie

RW200017228269

Łówczanka

Łówcza

7+500

10+040

na odcinku 2500 m w m. Gorajec

co 4 lata

mechanicznie

RW200017228269

Łówczanka

Buszcza

0+000

17+216

na 2 odcinkach po 600 m w m.
Kowalówka i Gorajec 0,10 ha

co 2 lata

ręcznie

na 5 odcinkach po 800 m w m. Nowy
Lubliniec , Żuków , Kowalówka
,Gorajec

co 4 lata

RW200016228249

Brusienka

Brusienka

0+000

23+185

na 7 odcinkach po 900m w m.
Nowy Lubliniec , Niemstów,
Folwarki , Cieszanów , Chotylub
0,60 ha

co 3 lata

ręcznie

na 2 odcinkach po 3000m w m. Nowy
Lubliniec , Niemstów , Folwarki ,
Cieszanów

po 2017

RW200016228249

Brusienka

Brusienka

5+200

6+100

na odcinku 800m w m. Cieszanów

corocznie

mechanicznie

RW200016228249

Brusienka

Brusienka

14+700

16+100

na 2 odcinkach po 500m w m.
Chotylub

po 2017 r.

mechanicznie

RW200016228249

Brusienka

Niemstówka

0+000

6+355

na odcinku 400m w m. Niemstów

corocznie

RW200016228232

Wirowa do
Kaflewy

Kanał P

0+000

7+213

na długości 400m w m. Ułazów

corocznie

RW200016228232

Wirowa do
Kaflewy

Kanał P

2+100

4+100

RW200016228232

Wirowa do
Kaflewy

Parchówka

0+000

9+192

na odcinku 500m w m. Ułazów

RW200016228232

Wirowa do
Kaflewy

Parchówka

0+000

2+100

RW200016228232

Wirowa do
Kaflewy

Jasienica

0+000

8+599

RW200016228232

Wirowa do
Kaflewy

Jasienica

1+500

2+400

RW200017225496

Potok
Laszkowski

Laszkowski

0+000

13+390

RW200017225496

Potok
Laszkowski

Laszkowski

7+310

12+112

RW20001622546

Grodzisko

Grodzisko

0+000

11+233

RW20001622546

Grodzisko

Grodzisko

2+700

4+700

RW200016225449

Łazanka

Łazanka

0+000

11+652

na 3 odcinkach po 600m w m.
Kobylnica Wołoska , Kobylnica
Ruska 0,20 ha

RW2000162256529

Przerwa

Ciek Oleszyce
(wody pozostałe)

0+000

4+952

na 3 odcinkach po 300 m w m.
Oleszyce i Stare Oleszyce 0,10 ha

RW2000162256529

Przerwa

Ciek Oleszyce
(wody pozostałe)

0+100

1+100

Ciek Młodów
(wody pozostałe)

0+000

3+723

Ciek Młodów
(wody pozostałe)

0+400

1+100

RW200019225659

RW200019225659

Lubaczówka od
granicy państwa
z Sołotwą od
Glinianki do
Łukawca
Lubaczówka od
granicy państwa
z Sołotwą od
Glinianki do
Łukawca

na odcinku 4100m w m. Niemstów
0,40 ha

co 3 lata

ręcznie

na odcinku 2000m w m. Ułazów
na długości 3000m w m. Ułazów
0,50 ha

co 2 lata

co 3 lata

co 2 lata

co 3 lata

corocznie

remont opasek i
umocnień
brzegowych
remont opasek i
umocnień
brzegowych

jaz 1 szt. w m.
Niemstów

cyklicznie co 4
lata

ręcznie

przepusty z
piętrzeniem 3 szt. w m.
Ułazów

cyklicznie co 4
lata

ręcznie

corocznie

remont opasek i
umocnień
brzegowych

wały- 501m ,
przepust z piętrzeniem
w. m. Ułazów

cyklicznie co rok
cyklicznie co 4
lata

ręcznie

na odcinku 500m w m. Stary Dzików ,
Cewków

corocznie

remont opasek i
umocnień
brzegowych

zbiornik w m. Cewków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 600m w m. Miękisz
Nowy

po 2018

remont opasek i
umocnień
brzegowych

przepust z piętrzeniem
1 szt, w m. Laszki

po 2018 r.

ręcznie

na odcinku 800m w m. Tuchla

corocznie

remont opasek i
umocnień
brzegowych

jaz 1 szt. w m. Tuchla

cyklicznie co 4
lata

ręcznie

na odcinku 900m w m. Kobylnica
Ruska

corocznie

remont opaski i
umocnień
brzegowych

przepust z pietrzeniem
1 szt. w m. Kobylnica
Ruska

cyklicznie co 4
lata

ręcznie

mechanicznie

ręcznie
na 2 odcinkach po 400m w m.
Tuchla

co 3 lata

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

ręcznie

ręcznie
na 2 odcinkach po 2500m w m.
Laszki , Miekisz Stary i Miekisz
Nowy

na odcinku 500m w m. Tuchla 0,08
ha

co 3 lata

cyklicznie co 4
lata

mechanicznie

ręcznie
na 3 odcinkach po 300m w m.
Stary Dzików , Cewków

na 3 odcinkach po 2500m w m. Łazy
, Laszki , Miekisz Stary , Miękisz
Nowy 0,50 ha

co 3 lata

zastawki 3szt. w m.
Żuków ,Kowalówka i
Gorajec

mechanicznie

ręcznie

na długości 1000m w m. Ułazów
na długości 5000m w m. Stary
Dzików , Cewków 0,80 ha

co 3 lata

remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów
remont:
przelewów,
murków
bocznych, niecek
wypadowych,
opasek
brzegowych
i umocnień
brzegów

mechanicznie

ręcznie
na 4 odcinkach po 200m w m.
Oleszyce

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 700m w m. Młodów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na odcinku 1000m w m. Młodów
0,10 ha

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000162254321

RW200019225659

RW200019225659

RW200014226499

RW200014226499

Dopływ spod
Wielkich Oczu
do granicy
państwa
Lubaczówka od
granicy państwa
z Sołotwą od
Glinianki do
Łukawca
Lubaczówka od
granicy państwa
z Sołotwą od
Glinianki do
Łukawca
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Ciek Robak
(wody pozostałe)

0+000

3+946

na 2 odcinkach po 500m w m.
Wielkie Oczy 0,10 ha

co 4 lata

ręcznie

Ciek Zawadówka
(wody pozostałe)

0+000

3+345

na odcinku 500m w m. Budomierz
0,10 ha

co 3 lata

ręcznie

Ciek Zawadówka
(wody pozostałe)

2+815

3+345

na odcinku 400m w m. Budomierz

Poz. 4055

co 3 lata

ręcznie

Stobnica od
Łądzierza do
ujścia

Stobnica

18+471

26+904

0,05 ha - (lokalnie) -zakrzaczenia,
5 szt. drzew w km 19+000-19+300

co 2 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Stobnica od
Łądzierza do
ujścia

"ciek pozostały" dz.
o nr ew. 920, 279 m.
Domaradz gm.
Domaradz, 2606,
2762/2, w m. Lutcza
gm. Niebylec Kobyle

0+000

4+666

0,05 ha - (lokalnie) -zakrzaczenia,
3 szt. drzew w km 0+000-4+666

co 2 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 100 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012226469

Golcówka

Golcówka

0+000

10+604

0,05 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 3
szt. drzew w km 0+000-6+078 i
7+449-10+604

RW2000122264529

Rosielna

Rosielna

0+000

11+232

0,05 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 3
szt. drzew w km 0+200-1+135,
4+017-11+232

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 250 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222644

Stobnica do
Łądzierza

Stobnica do
Łądzierza

26+904

46+944

0,05ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 44+217-45+122,
46+676-46+944

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 300 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222644

Stobnica do
Łądzierza

Łądzierz
(Drożdżalowski)

0+000

8+110

0,01 ha (lokalnie) -zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 3+535-8+110

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 200 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222644

Stobnica do
Łądzierza

Dopływ z
Orzechówki
(Orzechowski)

0+000

7+031

0,02 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2
szt. drzew w km 0+220-7+031

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

9+959

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 4+334-6+405,
6+656-9+959

corocznie

0+000

3+851

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+350-3+851

Leluta

0+000

7+476

Stobnica do
Łądzierza

Niebocki potok
(Grabówka)

0+000

RW20001222629

Morwawa

Morwawa (Tabor)

RW20001222629

Morwawa

RW200012226198

RW2000142263337

remont stopni, remont umocnienia na
danym odcinku

remont stopnia
od 2016r.
remont
umocnienia - co
roku w
miejscach
wymagających
wykonania prac

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia dwoma odcinkami
o dł. 650m i 400m w m. Golcowa

odcinek o dł.
650m w latach
2016-2018,
odcinek 400m
po 2018

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na dł. 220m w m.
Blizne

po 2018

mechanicznie,
ręcznie

remont stopnia w km 1+842, remont
progu w km 0+904, 0+210,
remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 400m w m. Brzozów lub
Przysietnica

remont stopnia i
progów w latach
2017 do 2020,
remont
umocnienia co
roku w
miejscach
wymagających
wykonania prac

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 400m w m. Brzozów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont istniejących umocnień

po 2018

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odciku
o średniej dł. 300m w m. Blizne,
Jasienica Rosielna
remont stopni w km 36+633, 36+961,
37+612, 38+656, 38+982, 39+443,
39+755, 39+940,
remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 600m w m. Blizne, Stara
Wieś, Brzozów, Humniska, Grabownica
Starzeńska, Lalin
remont progów w km 1+137, 3+208,
3+244, 3+514,
remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 400m w m. Blizne, Stara
Wieś, Przysietnica

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 200 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 3+500-3+900,
4+709-5+608, 7+409-7+476

corocznie

ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

8+935

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 3+188-8+935

co 2 lata

ręcznie

corocznie

ręcznie

1+832

7+768

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 1+832-7+768

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

ręcznie

Klimkówka
(Morwawa)

0+000

0+692

0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia

co 3 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

ręcznie

Malinówka

Malinówka
(Jabłonka)

0+000

6+885

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+000-2+517,
2+707-6+253

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 150 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 200m w m. Jabłonica
Polska, Malinówka

po 2017

mechanicznie,
ręcznie

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

Dopływ w Haczowie
(Trześniówka)

0+000

4+800

0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 3+198-4+800

co 3 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 300 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 300m w m. Haczów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222644

Stobnica do
Łądzierza

Pietrykówka
(Sietnica)

0+000

RW20001222644

Stobnica do
Łądzierza

Fugas dz. nr
2477/11, 2477/12,
1773, 1860

RW20001222644

Stobnica do
Łądzierza

RW20001222644

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 100 mb
usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 200 mb

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 400m w m. Humniska,
Górki, Grabownica, Wola Górecka
remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 400m w m. Grabownica,
Niebocko, Grabówka

konserwacja zbiornika
wodnego wraz z zaporą
w km 2+487-3+137

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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Rudzinka

Nowa Rudzinka
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1+784

2+381

RW200012226194

Rudzinka

Hrabeń

0+000

4+109

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 3+401-4+109

co 2 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 300 mb

RW2000142263337

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

Młynówka

0+000

1+847

0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia,

co 3 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 600 mb

RW2000122261929

Zmienniczka

Zmienniczka

0+000

12+090

0,05 ha (lokalnie) - zakrzaczenia,

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 300 mb

RW2000122261929

Zmienniczka

Marciszewski

0+000

3+373

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+917-3+373

co 2 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 300 mb

RW2000122261929

Zmienniczka

Górki

0+000

4+533

RW2000122261899

Pielnica

Pielnica

0+000

29+000

RW2000122261899

Pielnica

Garłowiec

0+000

3+065

RW2000122261899

Pielnica

Kurowy

0+000

3+377

RW2000122261899

Pielnica

Głęboki potok
(Głęboki)

0+000

5+247

RW2000122261899

Pielnica

Rów Garłowiec dz. nr
ew. 1162 w m.
Posada Jaćmierska

0+000

0+500

Pielnica

Graniczny dz. nr ew.
1207, 1 w m. Zarszyn
i dz. nr ew. 2837/1 w
m. Besko

0+000

1+200

Pielnica

Zawisłocze dz. nr ew.
1210 w m. Posada
Jaćmierska i dz. nr
ew. 27 w m. Zarszyn

0+000

1+300

Pielnica

Siedliska (Siedliczka
Płn.)

RW2000122261899

RW2000122261899

RW2000122261899

0+000

Poz. 4055

7+247

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 3+796-4+533

0,05 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2
szt. drzew w km 9+048-29+000

0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia w
km 1+600-2+100

0,005 ha (lokalnie)- zakrzaczenia, 2
szt. drzew w km 2+100-5+247

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia,

co 2 lata

corocznie

co 2 lata

corocznie

corocznie

ręcznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 1000 mb

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 400m w m. Besko

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 200m w m. Trześniów

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

corocznie

corocznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 300 mb

corocznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku ciekuoraz namułów na
długości 700 mb

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 200 mb

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 100 mb

ręcznie

corocznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 200 mb

corocznie

corocznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 400m w m. Malinóka,
Zmiennica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 200m w m. Buków

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont stopni w km 3+053, 3+118,
3+178, 3+272;
remont umocnieniana danym odcinku
o średniej dł. 300m w m. Wzdów,
Górki

remont stopni
po 2017
remont
umocnienia co
roku w
miejscach
wymagających
wykonania prac

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 400m w m. Wzdów,
Zarszyn, Jaćmierz, Długie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 300m w m. Wzdów

po 2017

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 400m w m. Wzdów,
Jaćmierz

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 600m w m. Jaćmierz lub
Posada Jaćmierska

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 500m w m. Zarszyn,
Długie, Posada Jaćmierska, Nowosielce

po 2016

po 2017

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał prawy
w km 1+784-2+381,
oraz odmulanie śłuz
wałowych i ich
konserwacja
bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał prawy
w km 0+000-0+500,
oraz odmulanie śłuz
wałowych i ich
konserwacja

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał
lewy+prawy w km
0+000-3+150, oraz
odmulanie śłuz
wałowych i ich
konserwacja

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał lewy w
km 0+000-6+700, wał
prawy 0+000-6+380
oraz odmulanie śluz
wałowych i ich
konserwacja

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych -

mechanicznie,
ręcznie

bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał lewy w
km 0+000-1+200, wał
prawy w km 0+0001+100 oraz odmulanie
śłuz wałowych i ich
konserwacja
bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał lewy +
prawy w km 0+0001+340, oraz odmulanie
śłuz wałowych i ich
konserwacja
konserwacja bieżąca
wałów przez
wykoszenie wał lewy w
km 0+000-0+500,
bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał lewy +
prawy w km 0+0001+200, oraz odmulanie
śłuz wałowych i ich
konserwacja
konserwacja bieżąca
wałów przez
wykoszenie wał lewy w
km 0+000-1+300
bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał lewy w
km 0+000-3+300,
wałprawy w km 0+000-

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW2000122261899

Pielnica

Siedliszczka
(Siedliczka Płd.)

– 4180 –

0+000

3+044

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+151-0+230,
1+734-3+044

corocznie

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 400 mb

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW2000122261899

Pielnica

Smoleń Wielki

0+000

0+400

RW20001222329

Sanoczek

Różowy (Rossawa)

0+000

7+076

0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia 1
szt. drzew w km 0+000-7+076

co 2 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 400 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222329

Sanoczek

0+000

2+411

0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia,

co 2 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222329

Sanoczek

0+000

2+821

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+000-2+821

co 2 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222329

Sanoczek

0+000

3+702

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+000-3+702

co 2 lata

ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222329

Sanoczek

0+000

6+802

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+000-0+541,
3+835-6+802

corocznie

ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222329

Sanoczek

0+000

1+089

0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+000-1+089

co 2 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222329

Sanoczek

0+000

1+604

0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+000-1+604

co 2 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012223189

Płowiecki

0+000

3+755

0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1
szt. drzew w km 0+000-3+755

co 3 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 200 mb

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200015223319

San od zb.
Myczkowce do
Tyrawki

0+000

1+044

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2
szt. drzew w km 0+000-1+044

co 3 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW2000122233299

Tyrawka

0+000

3+114

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2
szt. drzew w km 0+000-3+114

co 3 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001422299

Osława od
Rzepedki do
ujścia

0+000

1+899

0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2
szt. drzew w km 0+000-1+899

co 3 lata

ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012226332

Marcinek

wg MPHP Marcinek
(Marcinek)

0+000

10+522

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1400mw m. Krosno, Korczyna

co 3 lata

RW200012218469

Chlebianka

wg MPHP Chlebianka
(Chlebianka)

0+000

14+396

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2300mw m. Jedlicze, Chlebna, Poręby,
Podniebyle, Kopytowa,
Faliszówka

RW200012218469

Chlebianka

wg MPHP Dopływ z
Leśniówki
(Czarne Błoto)

0+000

10+066

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

2+267

w km 0+500-0+983, 1+300-2+030 10a wycinka zakrzaczeń i 2 szt.
drzew w m. Poraj

co 3 lata

0+000

1+212

w km 0+105-0+200, 0+395-0+620 10 a wycinka zakrzaczń i 2
szt.drzew w m. Poraj

co 3 lata

RW200012218469

Chlebianka

RW200012218469

Chlebianka

"ciek pozostały" dz.
o nr ew. 240 w m.
Jurowce - Popiele
"ciek pozostały" dz.
o nr ew. 13 w m.
Kostarowce Mątwica
"ciek pozostały" dz.
o nr ew. 138 w m.
Sanoczek
Sołotwina
(Miaszowski)
"ciek pozostały" dz.
o nr ew. 535, 11/1 w
m. Pobiedno gm.
Bukowsko
"ciek pozostały" dz.
o nr ew. 1123 w m.
Bukowsko gm.
Bukowsko
"ciek pozostały" dz.
nr ew. 1482, 1562/2,
1130/1, 2182/7,
1130/2, 1130/15,
1130/16, 1130/19,
1130/20, 1130/21 w
m. Sanok Dworzysko
"ciek pozostały" dz.
o nr ew. 210 w m.
Załuż gm. Sanok
"ciek pozostały" dz.
o nr ew. 1152 w m.
Tyrawa Wołoska gm.
Tyrawa Wołoska
"ciek pozostały" dz.
o nr ew. 2991 w m.
Czaszyn gm. Zagórz

wg MPHP Dopływ z
Nienaszowa, bez
nazwy
(bez nazwy dz. 266,
533 m. Poraj )
(wody pozostałe)
wg MPHP Dopływ z
Nienaszowa
(bez nazwy dz. 416,

w km 4+054-7+12520a wycinka zakrzaczeń i 30 szt.
drzew,
w m. Korczyna
w km 0+000-0+954, 1+770-4+300,
4+970-5+420, 6+330-7+500, 7+8708+360, 10+489-12+154 50a wycinka zakrzaczeń i 9 szt.
drzew, w m. Jedlicze, Chlebna,
Poręby, Podniebyle, Kopytowa
w km 1+508-1+680, 2+639-4+300 20a wycinka zakrzaczeń i 4 szt.
drzew w m. Faliszówka, Poraj,
Leśniówka

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 300m w m. Długie,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 450m w m. Jurowce,
Strachocina

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

remont umocnienia na danym odcinku
o średniej dł. 300m w m. Dudyńce,
Pisarowce, Markowce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 2171mw m. Krosno, Korczyna

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie dł. potoku 1288mw m. Jedlicze, Chlebna, Poręby,
Podniebyle, Kopytowa, Faliszówka

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

na dł. 1500mw m. Faliszówka, Poraj,
Leśniówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 1199mw m. Faliszówka, Poraj, Leśniówka

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 100mw m Poraj

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 100mw m Poraj

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 100 mb
usuwanie zatorów na danym
odcinku cieku oraz namułów na
długości 50 mb

2+043 oraz odmulanie
śłuz wałowych i ich
konserwacja
bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał lewy w
km 0+000-1+400, wał
prawy w km 0+0001+500 oraz odmulanie
śluz wałowych i ich
konserwacja
bieżąca konserwacja
wałów przez
wykoszenie wał lewy +
prawy w km 0+0000+400, oraz odmulanie
śluz wałowych i ich
konserwacja

corocznie

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

wykoszenie corocznie,
konserwacja i
odmulenie śłuz
wałowych corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4181 –

Poz. 4055

358 m. Poraj )
(wody pozostałe)

RW200012218469

Chlebianka

RW2000122184589

Bóbrka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

RW200012226329

0+000

0+695

0+000

8+480

wg MPHP Lubatówka
(Lubatówka)

0+000

28+795

Lubatówka

wg MPHP Olszyny
(Badoń)

0+000

8+457

Lubatówka

wg MPHP
Iwoniczanka
(Iwoniczanka)

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW200012226329

Lubatówka

RW20001222629

RW20001222629

wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy dz. 282,
m. Poraj )
(wody pozostałe)
wg MPHP Bóbrka
(Boberka )

wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy, dz.
3261,
m. Lubatowa)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy,
dz.
1827,1828/1,1828/2
m. Lubatówka,
dz. 1872/1, 1872/2,
m. Jasionka,
dz. 3869,
m. Lubatowa)
(wody pozostałe)
bez nazwy dz. 6580,
m. Lubatowa
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy dz. 5370,
m. Lubatowa)
(wody pozostałe)
wg MPHP Dopływ
spod Winiarskiej
Góry
(bez nazwy dz.
1484/2, m.
Lubatówka)
(wody pozostałe)

w km 0+000-0+150 3a wycinka zakrzaczeń i 3 szt. drzew
w m. Poraj
w km 0+280-0+770
10a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w m. Zręcin
w km 0+200-2+900, 3+291-3+930,
4+788-8+605, 11+050-12+600,
13+224-16+319, 18+970-21+550,
22+640-28+795 50a wycinka zakrzaczeń i 40 szt.
drzew w m. Krosno,Głowienka,
Miejsce Piastowe, Rogi, Lubatówka,
Lubatowa
w km 0+000-0+100 20a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w m. Krosno
w km 0+000-0+620, 1+200-1+392,
2+200-11+155, 12+069-12+400 20a wycinka zakrzaczeń i 40 szt.
drzew w m. Miejsce Piastowe,
Iwonicz, Iwonicz Zdrój, Lubatowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 50mw m. Poraj

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1500
- w m. Zręcin, Żeglce,
Chorkówka, Bóbrka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 6154
- w m. Zręcin, Żeglce, Chorkówka,
Bóbrka

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1500m w m. Krosno,Głowienka, Miejsce
Paistowe, Rogi, Lubatówka,
Lubatowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 3633m w m. Krosno,Głowienka, Miejsce
Paistowe, Rogi, Lubatówka, Lubatowa

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2000mw m. Krosno, Targowiska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku dł. 6900mw m. Krosno, Targowiska

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1500m w m. Miejsce Piastowe, Iwonicz,
Iwonicz Zdrój, Lubatowa

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

umocnienie na dł. potoku 100m w m. Lubatowa

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

umocnienie na dł. potoku 2786m,
stopnie wodne w m. Miejsce Piastowe, Iwonicz,
Iwonicz Zdrój, Lubatowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 50m w m. Lubatowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 50m w m. Lubatówka, Jasionka,
Lubatowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 50m w m. Lubatowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+000-0+260 8a wycinka zakrzaczeń i 2 szt. drzew
w m. Lubatowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 50m w m. Lubatowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+382

w km 0+000-0+215 10a wycinka zakrzaczeń i 2 szt.
drzew w m. Lubatówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 50m w m. Lubatówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 14000m w m. Wróblik Szlachecki, Wróblik
Królewski, Ladzin, Rymanów,
Posada Górna, Rymanów Zdrój,
Deszno, Królik Polski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 14610m,
progi, stopnie wodne, zapora
przeciwrumowiskowa w m. Wróblik Szlachecki, Wróblik
Królewski, Ladzin, Rymanów, Posada
Górna, Rymanów Zdrój, Deszno, Królik
Polski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 100m w m. Królik Polski, Królik Wołoski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 300m w m. Królik Polski, Królik Wołoski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 6299m w m.Wróblik Królewski, Ladzin,
Rymanów, Klimkówka

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

0+000

13+918

0+000

1+050

w km 0+000-0+400 10a wycinka zakrzaczeń i 5 szt.
drzew w m. Lubatowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

1+780

w km 0+000-0+050 10a wycinka zakrzaczeń i 1 szt.
drzew w m. Lubatówka

co 3 lata

0+000

0+830

w km 0+000-0+830 10a wycinka zakrzaczeń i 4 szt.
drzew w m. Lubatowa

0+000

0+260

0+000

Morwawa

wg MPHP Morwawa,
Rudawa, bez nazwy
(Tabor)

0+000
7+768

1+832
29+054

w km 0+000-1+832, 7+900-8+280,
17+813-20+970, 25+880-27+680 60a wycinka zakrzaczeń i 80 szt.
drzew w m. Iskrzynia, Wróblik
Szlachecki, Rymanów, Posada
Górna, Rymanów Zdrój, Deszno,
Królik Polski

Morwawa

wg MPHP Morwawa
(Tabor II
dz. 670, 692,
m. Królik Polski,
dz. 29,38,66,48
m. Królik Wołoski)

0+000

2+811

w km 0+000-0+600, 1+660-1+950 15a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w m. Królik Polski, Królik
Wołoski

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1500m w m.Wróblik Królewski, Ladzin,
Rymanów, Klimkówka

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP Klimkówka
(Morwawa )

0+692

14+502

w km 8+990-12+700, 13+50013+650, 13+850-14+050 50a wycinka zakrzaczeń i 80 szt.
drzew w m. Klimkówka

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP bez nazwy
(Kompacha 1)

0+000

4+383

w km 2+020-2+236 20a wycinka zakrzaczeń i 4 szt.
drzew w
m. Klimkówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2200m - w
m. Rymanów, Klimkówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 2200m - w
m. Rymanów, Klimkówka

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

RW20001222629

Morwawa

wg MPHP Średnia,
Dopływ spod
Głębokiego, bez
nazwy

0+000

8+052

w km 0+000-4+669 6a wycinka zakrzaczeń w
m. Rymanów, Sieniawa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2500 - w
m. Rymanów, Sieniawa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 4669 - w
m. Rymanów, Sieniawa

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

w km 7+801 zapora
czołowa polderu
"Flora"- suchy zbiornik
o pow 71,51ha, poj.
2600tys. m3, m.
Klimkówka, Ladzin

corocznie

mechanicznie,
ręcznie
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Poz. 4055

(Raczta)

Morwawa

wg MPHP Średnia
(Bartoszów)

0+000

3+327

w km 0+000-1+964 6a wycinka zakrzaczeń w
m. Rymanów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2000m - w
m. Rymanów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 1964m - w
m. Rymanów

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

Morwawa

wg MPHP
Kościółkowa Woda
(Kościółkowa Rzeka
m. Klimkówka)
(wody pozostałe)

0+000

2+050

w km 0+000-0+200 10a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w
m. Klimkówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 100m- w
m. Klimkówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 60mw m. Klimkówka

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

RW200012226194

Rudzinka

wg MPHP Rudzinka,
bez nazwy
(Nowa Rudzinka)

0+000

6+752

w km 9+965-1+0058a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w
m. Bzianka

RW2000122263336

Bierska

wg MPHP Bierska
(Bierska)

0+000

5+089

RW2000122263336

Bierska

wg MPHP bez nazwy
(Czarny Potok
m. Odrzykoń )
(wody pozostałe)

0+000

3+732

RW200012226334

Bajdowianka

wg MPHP
Bajdowianka
(Młynówka
(Przybówka))

0+000

6+044

RW200014226399

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

0+000

2+117

RW200012226334

Bajdowianka

0+000

0+341

RW200012226334

Bajdowianka

0+000

0+930

RW20001222629

RW20001222629

RW2000122263149

RW2000122263149

Ślączka

Ślączka

RW2000122263149

Ślączka

RW200062184729

Szebnianka

RW200012226338

Merla

RW200012226389

Kopytko

wg MPHP Nieplanka
(Nieplanka
m. Przybówka)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz.841/2,
m. Przybówka,
dz. nr 200,202
m. Wojaszówka)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz.845,
m. Przybówka)
(wody pozostałe)
wg MPHP Ślączka,
Dopływ z Korzenicy,
bez nazwy
(Śmierdziączka)
wg MPHP Dopływ z
Wytrząski, bez nazwy
(Flusy
(Ślączka))
wg MPHP Ślączka
(Olszyny część. cz.
1586 Krosno,
dz. 2652, 2509/1,
2509/2,
m. Korczyna,
dz.617,
m. Kombornia)
(wody pozostałe)
wg MPHP
Szebnianka
(Szebnianka)

0+000

8+587

0+000

4+359

0+000

5+790

0+000

2+522

wg MPHP Merla
(Rzepniczanka)

0+000

8+948

wg MPHP Kopytko
(Kopytko (Wysoka))

12+624

24+184

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1500m- w
m. Bzianka, Milcza

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 5207mw m. Bzianka, Milcza

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 2500m - w
m. Odrzykoń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 2480m w m. Odrzykoń

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 200m - w
m. Odrzykoń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnieniena dł. potoku 300m - w
m. Odrzykoń

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1500m - w
m. Łęki Strzyżowskie, Przybówka,
Wojaszówka, Bajdy

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 4437m w m. Łęki Strzyżowskie, Przybówka,
Wojaszówka, Bajdy

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 200m - w
m. Przybówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+000-0+170 8a wycinka zakrzaczeń i 5 szt. drzew
w
m. Przybówka, Wojaszówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 50m - w
m. Przybówka, Wojaszówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+230-0+400, 0+600-0+850 8a wycinka zakrzaczeń i 5 szt. drzew
w m. Przybówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 50m - w m. Przybówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1000m - w
m. Krosno, Korczyna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 2311m - w
m. Krosno, Korczyna

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł.1000m - w
m. Krosno, Krościenko Wyżne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 500m - w
m. Korczyna, Kombornia

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 200m - w
m. Korczyna, Kombornia

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1500m w m. Moderówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 1595m,
progi w m. Moderówka

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1000m - w
m. Łęki Strzyżowskie, Pietrusza
Wola, Rzepnik

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 600m - w
m. Łęki Strzyżowskie, Pietrusza Wola,
Rzepnik

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 1000m - w
m. Węglówka, Czarnorzeki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 800m - w
m. Węglówka, Czarnorzeki

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

w km 0+000-0+845 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Odrzykoń
0+000-3+200 10a wycinka zakrzaczeń i 15 szt.
drzew w
m. Odrzykoń
w km 0+730-0+882, 2+770-2+825,
4+090-4+180 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Przybówka, Wojaszówka, Bajdy
w km 0+055-0+120, 0+340-1+700 10a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w
m. Przybówka

w km 0+150-2+569, 3+910-4+651,
5+621-5+860, 6+030-6+890, 7+0207+420 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Krosno, Korczyna
0+000-1+021 20a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Krosno, Krościenko Wyżne
w km 0+000-1+320, 2+440-3+040,
3+180-3+500, 3+660-3+840, 4+1204+580, 5+500+5+660 15a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Korczyna, Kombornia
w km 1+630-2+780 10a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w m. Moderówka
w km 0+630-2+270, 2+840-3+330,
3+420-3+540, 4+500-4+640, 4+8405+280, 5+500-6+270, 6+450-6+670,
8+120-8+330 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Łęki Strzyżowskie, Pietrusza
Wola, Rzepnik
w km 14+660-17+900, 18+12018+300, 18+710-18+950, 19+12019+970 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Węglówka, Czarnorzeki

prawy wał p.pow. 1784m,
lewy wał p.pow. 3050m,
śluzy wałowe
w m. Bzianka, Milcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226489

Krościenka

RW2000142263337

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

RW2000142263337

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

RW2000142263337

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

RW2000142263337

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

RW2000142263337

Wisłok od Zb.
Besko do
Czarnego
Potoku

RW2000142184599

Jasiołka od
Panny do
Chlebianki

RW2000142184599

Jasiołka od
Panny do
Chlebianki

RW2000142184599

Jasiołka od
Panny do
Chlebianki

RW2000122184549

Jasionka

RW200012226312

Przecznica

RW200014226399

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

wg MPHP Krościenka
(Krościenka)
wg MPHP Czarny
Potok
(Średni
dz. 143,
m. Odrzykoń)
(wody pozostałe)
wg MPHP Małka
(Małka
dz. 1380,
m. Odrzykoń,
dz. 333, m. Krosno)
(wody pozostałe)
wg MPHP Marzec
(Marzec
m. Krosno)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(Ropa
dz. 60,
m. Odrzykoń,
dz. 246
m. Potok)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz. 5381. 4871,
m. Krościenko
Wyżne,
dz. 810,
m. Iskrzynia,
Krościenko Wyżne)
(wody pozostałe)
wg MPHP Dopływ z
Frankowej
(bez nazwy,
dz. 607,
m. Zboiska)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz. 31,
m. Równe,
dz. 165,
m.Wietrzno)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz. 407, 2612,
m. Równe)
(wody pozostałe)
wh MPHP bez nazwy
(bez nazwy
dz. 1935,
m. Jasionka)
(wody pozostałe)
wg MPHP Przecznica
(Przecznica
dz. 3673,
m. Krościenko
Wyżne, dz.
362/12,737/4,
m. Targowiska)
(wody pozostałe)
wg MPHP bez nazwy
(Kamionka
dz. 794/2,
m. Łączki
Jagiellońskie)
(wody pozostałe)
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2+451

8+314

0+000

3+840

w km 2+451-3+390, 3+840-4+660,
5+070-5+300, 5+790-6+150 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Krasna
w km 0+125-0+720, 2+000-2+250,
2+480-2+560, 2+800-2+840, 3+0703+120 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Odrzykoń

Poz. 4055

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 800m - w
m. Krasna

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 500m - w
m. Odzrykoń

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 200m- w
m. Odrzykoń, Krosno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 700m - w
m. Krasna

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

umocnienie na dł. potoku150mw m. Równe, Wietrzno

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

0+000

3+540

0+200-0+320, 0+820-1+780, 2+2803+540 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt.
drzew w
m. Odrzykoń, Krosno

0+000

1+487

w km 0+000-0+748 5a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w
m. Krosno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 200m- w
m. Krosno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+807

w km 0+400-0+540, 0+945-1+065,
2+000-2+070 5a wycinka zakrzaczeń i 5 szt. drzew
w m. Odrzykoń, Potok

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 700m- w m. Odrzykoń,
Potok

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+125

w km 2+380-3+070 15a wycinka zakrzaczeń i
5 szt. drzew w
m. Krościenko Wyżne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 500m- w
m. Iskrzynia, Krościenko Wyżne

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

1+603

w km 0+000-0+30020a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w
m. Zboiska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 500m- w
m. Zboiska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

2+315

w km 0+051-2+16315a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w m. Równe, Wietrzno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł.800mw m. Równe, Wietrzno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

1+585

w km 0+000-0+780 20a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w m. Równe

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 500m - w m. Równe

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

1+140

w km 0+000-0+27010a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w
m. Jasionka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 100m - w
m. Jasionka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 150m - w
m. Jasionka

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

6+450

w km 0+150-0+450, 3+270-3+360,
3+540-3+740 20a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w
m. Krościenko Wyżne, Targowiska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 800m - w
m. Krościenko Wyżne, Targowiska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 200m - w
m. Krościenko Wyżne, Targowiska

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

2+000

w km 0+185-0+540, 0+655-1+030,
1+220-1+400, 1+610-1+695, 1+9502+00020a wycinka zakrzaczeń i 10 szt.
drzew w m. Łączki Jagiellońskie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dł. 300mw m. Łączki Jagiellońskie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

umocnienie na dł. potoku 100mw m. Łączki Jagiellońskie

co 6 lat

roboty ręczne i
mechaniczne

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 30 mb
w miejscowościach : Trzcinica,
Bączal Dolny, Opacie , Bączal
Górny -

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 50 mb w
miejscowościach Trzcinica i Bączal
Dolny

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 50 mb w
miejscowości Bączal Dolny

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

0+000

RW200012218292

Młynówka

wg MPHP Młynówka

0+000

11+396

W km 0+238- 3+232, 5+711-6+213
m - 20 a wycinka zakrzaczeń w
miejscowościach : Trzcinica,

RW200012218292

Młynówka

wg MPHP "bez
nazwy"( dz. 321 m.
Bączal Dolny) (wody
pozostałe)

0+000

2+304

W km 0+400 - 2+304 - 10 a
wycinka zakrzaczeń w miejscowości
Bączal Dolny
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W km 14+396-20+398 - 20 a
wycinka zakrzaczeń
w miejscowościach Łubienko,
Łubno Szlacheckie, Łajsce
W km 0+000- 9+406 - 24 a
wycinka zakrzaczeń w m.
Siepietnica , Święcany
W km 0+803 -2+253. 1400 mb - 8
a wycinka zakrzaczeń w m.
Święcany

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 10 mb w
miejscowościach Łubienko,
Łajsce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 60 mb
w miejscowościach Łajsce , Łubno ,
Łubienko

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

sześć odcinków po 10 mb w
miejscowościach Siepietnica,
Święcany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2 odcinki po 20 mb w m. Święcany

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

jeden odcinek 10 mb w m.
Święcany

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 10 mb w m.
Jabłonica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 20 mb w m. Jabłonica

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 10 w m.
Siepietnica, Lisów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 50 mb w m. Kunowa,
Harklow a

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 10 mb w m.
Chrząstówka , Niepla

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 50 mb w m.
Chrząstówka, Niepla, Szebnie

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

W km 0+100 - 0+931 - 3 a wycinka
zakrzaczeń w m. Osobnica, Pagórek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m.
Osobnica, Pagórek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 40 mb w m. Pagórek

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

2+000

W km 0+000-2+000 - 3 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Duląbka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 10 mb w m.
Duląbka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 20 mb w m. Duląbka

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+000

1+320

W km 0+000-1+320 - 8 a wycinka
zakrzaczeń w m. Pagórek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 5 mb w m.
Pagórek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

4+060

W km 0+000-2+000 - 10 a
wycinka zakrzaczeń w m. Dzielec,
Cieklin

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m.
Dzielec, Cieklin

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

sześć odcinków po 15 mb w m.
Dzielec, Cieklin

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

/ wg MPHP /wody
"pozostałe" dz. nr
8084 w m.
Osobnica/Racioszka

0+000

4+360

W km 0+000-2+500 - 7 a wycinka
zakrzaczeń w m. Osobnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 10 mb w m.
Osobnica

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 30 mb w m. Osobnica

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

Wisłoka od Ryja
do Dębownicy

/wg MPHP
Wólka/Grobla

0+000

7+904

W km 0+000-0+450, 3+191-6+722 10 a wycinka zakrzaczeń w m.
Dębowiec, Wola Dębowiecka,
Zawadka Osiecka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 20 mb w m. Wola
Dębowiecka, Zawadka Osiecka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 40 mb w m. Dębowiec,
Wola Dębowiecka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW2000122181929

Promnica

/wg MPHP "Dopływ
spod Okrajek", wody
pozostałe dz. nr
1087, 1086 w m.
Świerchowa/Dunajcz
yk

0+000

3+070

W km 0+000 - 2+500 - 4 a wycinka
zakrzaczeń
w
m. Świerchowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 10 mb w m.
Świerchowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW2000122181729

Szczawa

/wg MPHP Glinczany
Potok/Tyśmionki

0+000

6+986

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 30 mb w m.
Osiek Jasielski, Czekaj,
Samoklęski, Pielgrzymka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 30 mb w m. Osiek
Jasielski, Czekaj, Samoklęski,
Pielgrzymka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200012218189

Kłopotnica

/wg MPHP
Pachniączka/
Pielgrzymski

0+000

4+998

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 20 mb w m.
Pielgrzymka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200012218189

Kłopotnica

wg MPHP -Dobryński

0+000

4+664

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 10 mb w m.
Zawadka Osiekcka , Dobrynia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 20 mb w m. Zawadka
Osiecka, Dobrynia

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200015218719

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

0+000

5+000

W km 0+000-3+500 - 5 a wycinka
zakrzaczeń
w
m. Brzyska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m.
Brzyska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200015218719

Wisłoka od
Ropy do Pot.
Chotowskiego

0+000

6+200

W km 0+000-3+200 - 6 a wycinka
zakrzaczeń w m. m. Bieździedza,
Bieździadka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 10 mb w m.
Bieździedza, Bieździadka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

12+491

W km 6+500 - 12+491 - 10 a
wycinka zakrzaczeń
w m. Twierdza, Lubla, Sieklówka
Dolna, Sieklówka Górna, Lublica,
Bieździadka, Sowina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 10 mb w m.
Sieklówka Dolna, Sieklówka
Górna , Lublica, Bieździadka,
Sowina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

jeden odcinek 300 mb w m. Lubla

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012218469

Chlebianka

wg MPHP Chlebianka
(Chlebianka)

14+396

20+398

RW2000122182899

Olszynka

wg MPHP Olszynka
(Olszynka)

0+000

11+406

RW2000122182899

Olszynka

0+000

2+253

RW2000122182899

Olszynka

0+000

2+960

RW2000122182899

Olszynka

0+000

3+500

RW200014218299

Ropa od
Sitniczanki do
ujścia

wg MPHP Kunowski

0+000

2+728

RW200062184729

Szebnianka

wg MPHP
Szebnianka

2+522

6+477

/wg MPHP "Dopływ
spod Bednarskich"/
Dębinka

0+000

3+741

wg MPHP -Dąbrówka
/ciek "pozostały dz.
nr 1263 w m.
Duląbka/

0+000

RW2000122182949

RW2000122182943

RW2000122182949

RW2000122182943

RW2000122182943

RW2000142181959

RW200012226349

Bednarka od
dopł. z
Pogorzyny do
ujścia
Bednarka do
dopł. z
Pogorzyny (bez
dopł. z
Pogorzyny)
Bednarka od
dopł. z
Pogorzyny do
ujścia
Bednarka do
dopł. z
Pogorzyny (bez
dopł. z
Pogorzyny)
Bednarka do
dopł. z
Pogorzyny (bez
dopł. z
Pogorzyny)

Lublica

wg MPHP
Czermianka
(Czermianka)
wg MPHP
Jabłonka(wody
pozostałe, dz. nr 489
m. Jabłonica)
wg MPHP "Dopływ
z Lisowa" dz. 334 m.
Siepietnica,Lisów

wg MPHP"Dopływ
spod Łysej Góry" ,
dz. nr ewid. 88 w m.
Pagórek,
/wg MPHP "Dopływ
spod Góry Cieklinka",
wody pozostałe /dz.
nr 37 w m. Dzielec ,
Cieklin/Pałuszka

/wg MPHP Dopływ z
Brzysk wody
pozostałe , dz. 434 w
m. Brzyska /Brzyska
/wg MPHP
Bieździada wody
pozostałe, dz. nr
837, 459, 84 w m.
Beździedza, 292 w
m. Bieździadka
/Sowinka
/wg MPHP
Lublica/Sowina

0+000

W km 0+500 - 2+000 - 13 a
wtcinka zakrzaczeń w m. Jabłonica
W km 0+500 - 2+500 - 6 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Siepietnica, Lisów
W km 1+027 -2+728 - 9 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Sławęcin, Kunowa
W km 2+522 - 6+477 - 4 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Chrząstówka, Niepla , Szebnie

W km 4+797-6+986 - 8 a wycinka
zakrzaczeń w m. Pielgrzymka,
Mrukowa
W km 0+000-4+998 - 15 a
wycinka zakrzaczeń w m. Zawadka
Osiecka, Pielgrzymka
W km 0+000- 0+700, 3+102-4+664
- 7 a wycinka zakrzaczeń w m.
Zawadka Osiecka , Dobrynia

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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RW200012226349

Lublica

wg MPHP Kukułkowy Potok
"pozostałe" dz. nr
140 /m. Sieklówka/

0+000

2+700

RW200012226492

Bonarówka

wg MPHP
Bonarówka

0+000

8+073

RW200015226559

Wisłok od
Stobnicy do
zb.Rzeszów

wg MPHP Czudec

0+000

6+614

RW200015226559

Wisłok od
Stobnicy do
zb.Rzeszów

0+000

6+200

RW200015226559

Wisłok od
Stobnicy do
zb.Rzeszów

0+000

RW200014226399

RW200014226399

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy
Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

RW200014226399

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

RW200014226399

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

wg MPHP" Dopływ w
Rzekach", /wody
pozostałe, ul.
Strumykowa dz. nr
996 w m. Czudec/
wg MPHP
"Skrzynowski "
/wody pozostałe dz.
nr 603 w m. Nowa
Wieś Czudecka
wg MPHP Nieplanka
/wody pozostałe, dz.
737/22 w m. Niepla/
wg MPHP
Baranówek
/"pozostałe" dz. nr 1
m. Frysztak/
/wg MPHP "Dopływ
z Zagórza"pozostałe" dz.
299/1 w m. Kobyle/
Kobyle
/wg MPHP Łętowska
Rzeka "pozostałe"
dz. 1318, 187/1,
187/2/ w m.
Strzyżów ,
Łętownia/Łętownia

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m.
Siekłówka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 20 mb w m.
Żyznów, Bonarówka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 5 mb w m. Czudec,
Nowa Wieś Czudecka, Pstrągowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

W km 0+000- 3+500 - 4 a wycinka
zakrzaczeń w m. Czudec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m. Czudec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3+000

W km 0+000 - 3+000 - 8 a wycinka
zakrzaczeń w m. Nowa Wieś
Czudecka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 3 mb w m.
Nowa Wieś Czudecka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

4+200

W km 0+000 -2+500 - 5 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Niepla

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m. Niepla

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

4+023

W km 0+000-3+200 - 8 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Frysztak

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m.
Frysztak

corocznie

0+000

3+800

W km 0+000-3+800 - po 6 a
wycinka zakrzaczeń
w m. Kobyle

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 4 mb w m. Kobyle

0+000

5+300

W km 0+000-4+00 - 7 a wycinka
zakrzaczeń
w
m. Strzyżów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

corocznie

RW200012226352

Glinik

wg MPHP Glinik

0+000

8+231

RW200012218549

Gogołówka

wg MPHP
Gogołówka

8+723

13+391

RW200012226549

Gwoźnica

wg MPHP Gwoźnica

wg MPHP
Gwoździanka /wody
pozostale/ dz. nr 50
w m. Niebylec, 324 w
m. Gwoździanka
wg MPHP Blizianka
/wody pozostałe, dz.
nr80, 566 wm.
Blizianka /
Jawornik /wg MPHP
Jawornicki
Potok"pozostałe" dz.
nr 324,2924 w m.
Niebylec, 1423/2 w
m. Jawornik
Niebylecki/

W km 0+000 1+800- 5a wycinka
zakrzcaczeń w m. Sieklówka

Poz. 4055

W km 0+000- 8+073 - 8 a wycinka
zakrzaczeń w m. Żyznów,
Bonarówka
W km 0+000-6+614 - 6 a wycinka
zakrzaczeń
w m. Czudec,
Nowa Wieś Czudecka, Pstrągowa

W km 0+000 -5+400 - 9 a wycinka
zakrzaczeń
w
m. Frysztak, Glinik Dolny, Glinik
Średni, Glinik Górny
W km 8+723-13+391 - 6 a
wycinka zakrzaczeń
w m. Gogołów
W km 0+000-12+659, 13+01814+540, 20+796-25+389 - 40 a
wycinka zakrzaczeń w m, Wyżne,
Połomia, Baryczka,
Małówka , Niebylec
Konieczkowa
Gwoźnica Dolna
Gwoźnica Górna
Gwoźnica Góna

jeden odcinek 40 mb w m. Żyznów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 30 mb w m. Frysztak

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 20 mb w m. Kobyle

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m.
Strzyżów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 40 mb w m. Strzyżów

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m. Glinik
Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 30 mb w m. Frysztak,
Glinik Dolny

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m.
Gogołów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

osiem odcinków po 10 mb w m.
Wyżne, Połomia, Baryczka,
Małówka , Niebylec
Konieczkowa
Gwoźnica Dolna
Gwoźnica Górna
Gwoźnica Góna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

siedem odcinków po 40 mb w m.
Wyżne, Małówka, Niebylec,
Konieczkowa , Gwoźnica Dolna,
Gwoźnica Górna

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 40 mb w m. Niebylec,
Gwoździanka

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+000

25+389

0+000

5+390

W km 0+200 - 2+500 - 10 a
wycinka zakrzaczeń w m. Niebylec,
Gwoździanka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 8 mb w m.
Niebylec, Gwoździanka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+240

W km 0+000 - 2+600 - 6 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Blizianka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 10 mb w m.
Blizianka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

4+500

W km 0+000-2+500 - 6 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Niebylec, Jawornik Niebylecki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 8 mb w m.
Niebylec, Jawornik Niebylecki

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012226549

Gwoźnica

RW200012226549

Gwoźnica

RW200012226549

Gwoźnica

RW200012226389

Kopytko

wg MPHP Kopytko

0+000

12+624

W km 0+000-12+624 - 8 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Wysoka Strzyżowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 5 mb w m.
Wysoka Strzyżowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012226389

Kopytko

Ruska Rzeka/wg
MPHP Ruska Rzeka
wody "pozostałe" w
m. Oparówka,
Wysoka Strzyżowska

0+000

4+955

W km 0+000-4+955 - 4 a wycinka
zakrzaczeń w m. Oparówka,
Wysoka Strzyżowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 10 mb w m.
Oparówka, Wysoka Strzyżowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012226489

Krościenka

wg MPHP Krościenka

0+000

2+451

W km 0+000-2+241 - 5a wycinka
zakrzaczeń m. Lutcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 7 mb w m. Lutcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

jaz w km 1+725

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW200012226529

RW200014226399

RW200014226399

RW200014226399

Pstrągówka II
Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy
Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy
Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

RW200014226399

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

RW200014226399

Wisłok od
Czarnego
Potoku do
Stobnicy

RW2000122263949

Różanka

– 4186 –

Pstrągowa /wg
MPHP Pstrągówka/

0+000

11+503

wg MPHP
Pstrągówka

0+000

7+531

0+000

2+700

0+000

wg MPHP "bez
nazwy" /wody
"pozostałe" dz. nr
950 w m. Wiśniowa /
wg MPHP Kozłówek
/wody "pozostałe"
dz. nr 375 w m.
Kozłówek/
"bez nazwy" /wg
MPHP "Kamienny
Potok" wody
pozostałe, dz. nr 671
w m. Markuszowa/
"bez nazwy" / wg
MPHP "Dopływ z
Niewodnej" wody
pozostałe , dz. nr
660, 577, 251,184 m.Kalembina,
1138/1, 1138/2 w m.
Niewodna
wg MPHP Różanka
wg MPHP
"Zawadka"/ wody
"pozostałe" dz. nr
63/2 w m. Grodzisko
,Zawadka
"bez nazwy" / wg
MPHP Trapówka
Trapska Rzeka)wody
"pozostałe" dz. nr 28
w m. Tropie

W km 0+000-8+000 - 9 a wycinka
zakrzaczeń w m. Nowa Wieś,
Pstrągowa
W km 0+000-6+000 - 6 a wycinka
zakrzaczeń
w
m. Wiśniowa , Pstrągówka,
Szufnarowa

Poz. 4055

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 10 mb w m. Nowa
Wieś, Pstrągowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 50 mb w m. Nowa
Wieś, Pstrągowa

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 25 mb w m.
Wiśniowa , Pstrągówka,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 30 mb w m. Wisniowa,
Pstrągówka

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

W km 0+000-2+400 - 8 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 20 mb w m.
Wiśniowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

3+050

W km 0+000-3+050 - 9 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Kozłówek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 15 mb w m.
Kozłówek

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 30 mb w m. Kozłówek

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+000

2+920

W km 0+000 - 2+920 - 6 a wycinka
zakrzaczeń w m. Markuszowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 20 mb w m.
Markuszowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

7+360

W km 0+500 - 7+360 - 8 a wycinka
zakrzaczeń w m. Kalembina,
Niewodna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 30 mb w m.
Kalembina, Niewodna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 50 mb w m.
Kalembina, Niewodna

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+000

13+374

W km 0+000-3+450, 8+14913+374
- 20 a wycinka zakrzaczeń w m.
Dobrzechów, Grodzisko, Różanka,
Niewodna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 50 mb w m.
Dobrzechów, Grodzisko, Różanka,
Niewodna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 50mb w m.
Dobrzechów, Grodzisko, Różanka,
Niewodna

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+600

W km 0+000-3+600 - 10 a wycinka
zakrzaczeń
w m. Zawadka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 30 mb w m.
Grodzisko, Zawadka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+650

W km 0+000 - 2+500 - 8 a wycinka
zakrzaczeń w m. Tropie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 10 mb w m. Tropie

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

13+398

W km 0+000 -8+000 - 12 a wycinka
zakrzaczeń w m. Cieszyna, Stępina,
Gogołów, Huta Gogołowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki 15 mb w m. Cieszyna,
Stępina, Gogołów, Huta
Gogołowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 15 mb w m.Cieszyna,
Stępina, Gogołów, Huta Gogołowska

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

0+000

4+030

W km 0+000-4+030 - 6a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Stępina

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 20 mb w m.
Stępina, Chytrówka

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

0+000

3+300

W km 0+000 - 3+300 - 6 a wycinka
zakrzaczeń
w m.
Jaszczurowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dwa odcinki po 10 mb w m.
Jaszczurowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

dziewięć odcinków po 30 mb w m.
Lutcza

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

pięć odcinków po 20 mb w m.
Wiśniowa, Szufnarowa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW2000122263949

Różanka

RW2000122263949

Różanka

RW200012226356

Stępinka

RW200012226356

Stępinka

RW200012218852

Brzeźnica od
źródeł do Dopł.
z Łączek
Kucharskich

RW200014226499

Stobnica od
Łądzierza do
ujścia

wg MPHP Stobnica

0+000

18+471

W km 0+000- 12+058 -12+671 - 10
a wycinka zakrzaczeń w m.
Strzyżów, Godowa, Żyznów, Lutcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

sześć odcinków po 25 mb w
m.Strzyżów, Godowa, Żyznów,
Lutcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200012226478

Gąsiorówka

wg MPHP
Gąsiorowski
Potok/wody
"pozostałe" dz. nr
ewid. 3187 w m.
Lutcza /

0+000

7+000

W km 0+000 - 5+600 - 6 a wycinka
zakrzaczeń w m. Lutcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odciniki po 15 mb w m.
Lutcza

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222636

Szufnarówka

wg MPHP
Szufnarówka

0+000

9+681

W km 0+000- 5+000 - 6 a wycinka
zakrzaczeń w m. Wiśniowa,
Szufnarowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

trzy odcinki po 15 mb w m.
Wiśniowa, Szufnarowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001222636

Szufnarówka

wg MPHP "bez
nazwy" dz. nr 1974 w
m. Szufnarowa
/wody pozostałe/

0+000

2+450

W km 0+000-0+181, 1+6819+681 4 a wycinka zakrzaczeń w m.
Szufnarowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

cztery odcinki po 20 mb w m.
Szufnarowa

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW200017227899

Rudnia

mphp - Rudnia
Rudnia

0+000

16+172

na 6 odcinka po 300 m w m.
Rudnik, Jeżowe

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

16172m w m. Rudnik i Jeżowe

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500m obustronnie w
miejscowościach: Rudnik i Jeżowe

co 2 lata

RW200017227899

Rudnia

mphp - Głęboka
Jeżówka (Głęboka)

0+000

11+289

20a w km 5+000-11+289 w m.
Jeżowe

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

11289m w m. Jeżowe,
Cholewiana Góra

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500m obustronnie w m.
Jeżowe i Chloweiana Góra

co 2 lata

RW200017227899

Rudnia

mphp - Kubalówka
Kowale

0+000

7+784

na 2 odcinkach po 500 m w m.
Pogorzałka, Jeżowe

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

7784m w m. Jeżowe, Pogorzałka,
Gwoździec,

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

ocinkami po 300 m w m. Jeżowe,
Pogorzałka, Jeżowe

co 2 lata

RW200017227899

Rudnia

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr 3

0+000

1+745

zakraczenia na 2 odcinkach po
400m w m. Jeżowe

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

1745m w m. Jeżowe,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 100m w m. Jeżowe

co 3 lata

Stępinka /wg MPHP
Stępinka/
Chytrówka /wody
"pozostałe", dz. nr
806 w m. Stępina,
Chytrówka
"bez nazwy" /wg
MPHP Iwierna,
wody "pozostałe"
dz. nr 239 w m.
Jaszczurowa/

prace konserwacyjne
na jazie

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

w km 0+910, 7+707,
11+436

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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RW200017227899

Rudnia

mphp - Dopływ s
Łętowni
Groble (Kanał A)

0+000

3+638

zakraczenia na 2 odcinkach po 300
m w m. Groble

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3638m w m. Groble

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 100 m w m. Groble

co 4 lata

RW200017227899

Rudnia

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr 2

0+000

2+911

zakrazczenia odcinkami ok. 0.5ha w
m. Jeżowe

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

2911m w m. Jeżowe

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 100 m w m. Jeżowe

co 2 lata

RW200017227899

Rudnia

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr 4

0+000

2+547

2547m w m. Jeżowe

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 100 m w m. Jeżowe

co 2 lata

RW200017227899

Rudnia

mphp - Dopływ z Jaty
Okolisko

0+000

8+244

zakrzaczenia na 3 odcinkach po 250
m w m. Jata i Jeżowe

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

8244m w m. Jeżowe, Jata

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 300m w m. Jata i Jeżowe

co 2 lata

RW200017227899

Rudnia

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik Nr 1

0+000

6+452

zakrzaczenia na 5 odcinkach po 350
m w m. Rudnik

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

6452m w m. Rudnik

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 200 m w m. Rudnik

co 2 lata

RW200017227899

Rudnia

mphp - brak nazwy
Doprowadzalnik
Ruda

0+000

2+291

zakrzaczenia na długości 1200 m. w
m. Rudnik

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

2291m w m. Rudnik

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 100 m w m. Rudnik

co 2 lata

RW200017227899

Rudnia

mphp - Ruda
Niedźwiedź

0+000

6+211

zakrzaczenia na 3 odcinkach po 300
m w m. Rudnik

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

6211m w m. Rudnik

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 300 m w m. Rudnik

RW20001722929

Barcówka

mphp - Barcówka
Barcówka

0+000

29+043

zakrzaczenia na 8 odcinkach po 400
m w m. Nisko, Nowosielec na pow.
ok. 0.6ha

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

19922 m w m. Nisko, Nowosielec

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722929

Barcówka

mphp - brak nazwy
kanał Stary Kanał

0+000

4+055

zakrzaczenia na 2 odcinkach po 200
m w m. Nowosielec

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

4055 m w m. Nowosielec

co 2 lata

RW20001722912

Stróżanka

mphp - Stróżanka
Stróżanka

0+000

15+788

zakrzaczenia na 5 odcinkach po 200
m w m. Przędzel, Stróża i Kończyce

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

15788m w m. Przędzel, Stróżan i
Kończyce

RW20001722912

Stróżanka

mphp - brak nazwy
Małki (wody
pozostałe)

0+000

3+450

zakrzaczenia na odcinku 200 m w
m. Przędzel

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017219898

Sanna

mphp - Sanna
Sanna 2

4+702

10+080

zakrzaczenia na 6 odcinkach po 100
m w m. Zaleszany

co 2 lata

RW200017219889

Osa

mphp - Osa
Osa

0+000

11+082

zakrzaczenia na 7 odcinkach po 250
m. w m. Kępie Zaleszańskie, Kotowa
Wola, Obojna,

RW2000172312

Rzeka
Strachocka

mphp - Strachocka
Strachodzka

0+000

15+164

RW20001723154

Dopł. z
Chwałowic

mphp - Dopływ z
Chwałowic
Kanał A

0+000

10+628

RW2000192329

Sanna od
Stanianki do
ujścia

mphp - Sanna
Sanna

13+880

42+544

RW2000623249

Karasiówka

mphp - Karasiówka
Karasiówka

10+000

25+200

RW2000172276

Kłysz

mphp - Kłysz
Kłyż

0+000

4+007

RW20001722754

Kanał S-2

mphp - Kanał S-2
Rzeka S2

0+000

6+389

RW20002122779

San od Złotej do
Rudni

mphp - Dopływ s
Kamionki Średniej
Kanał P III

0+000

4+840

RW200017229169

Chodcza

mphp - Chodcza
Chodźca

0+000

RW200017229329

Pyszenka

mphp - Pyszenka
Pyszanka

RW200017229329

Pyszenka

RW20001722889

RW20001722892

0+508

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

0+974

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 1000 m obustronnie w
m. Nisko

co 2 lata

11+440, 18+611,
19+448 i 13+706

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500 m obustronnie w m.
Nowosielec

co 2 lata

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500 m w m. Przędzel,
Stróża i Rudnik

co 2 lata

3450m w m. Przędzel

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

4325m w m. Zaleszany

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 300 m w m. Zaleszany

co 2 lata

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

11082m w m. Kępie Zaleszańaski,
Kotowa Wola, Obojna

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500 m w m. Kępie
Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna

co 2 lata

prawy wał 1291m

zakrzaczenia na 7 odcinkach po 300
m w m.Witkowice, Orzechów,
Pniów, Radomyśl

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

15164 m w m. Witkowice,
Orzechów, Pniów Radomyśl

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500 m obustronnie w
m.Witkowice, Orzechów, Pniów
Radomyśl

co 4 lata

prawy wał dł. 5052m,
lewy wał dł. 5560m,

zakrzaczenia na 3 odcinkach po 300
m w m. Chwałowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

10628m w m. Chwałowice

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500 m obustronnie w
m.Chwałowice

co 3 lata

przepompownia
Janiszów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

2000 m w m. Zaklików

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

jaz 31+489, zbiornik

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

3019 m w m. Zdziechowice

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500 m obustronnie w m.
Zdziechowice

co 3 lata

22+903

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

4007m w m. Koziarnia

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 100 m w m. Koziarnia

co 4 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

6389m w m. Krzeszów Dolny,
Bystre, Sigiełki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 300m w m. Krzeszów
Dolny, Bystre, Sigiełki

co 2 lata

zakrzaczenia na 3 odcinkach po 200
m w m. Bieliny, Bukowina

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

4840m w m. Bieliny, Bukowina

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

10+549

zarzaczenia na 3 odcinkach po 200
m w m. Kłyżów, Zarzecze Huta
Deręgowska

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

10549 m w m. Kłyżów, Zarzecze,
Huta Deręgowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500 m obustronnie w m.
Kłyżów, Zarzecze, Huta Deręgowska

co 3 lata

0+000

12+292

zakrzaczenia na 7 odcinkach po 100
m w m. Pysznica, Kłyżów

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 10 odcinkach po 900m w m.
Pysznica, Kłyżów, Huta
Deręgowska

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 1000m obustronnie
w m. Pysznica, Kłyżów i Huta
Deręgowska

co 2 lata

4+049

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mphp - Zgoda
Zdoga (wody
pozostałe)

0+000

4+016

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 6 odcinkach po 500m w m.
Pysznica

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

Kurzynka

mphp - Kurzynka
Kurzynka

0+000

17+455

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

w km 1+160-1+530 ina 9
odcinkach po 700 m w m. Kurzyny
i Huty

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500 m w m. Kurzyna i
Huta

co 3 lata

11+619, 13+956 i
15+009

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dopł. spod
Dyjaków

mphp - Dopływ s
Dyjaków
Ruda Tanewska

0+000

8+692

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na dwóch odcinkach na długości
6083 m w m. Dąbrówka, Kurzyna
Mała, Borki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 300 m obustronnie w m.
Dąbrówka, Borki

co 2 lata

0+089

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

zakrzaczenia odcinkami pasem 1,0
m w km 13+880-42+544 w m. Łążek
Chwalowski, Irena, Zaklików,
Łysaków
zakrzaczenia pasem 0,5 m w km
10+000- 22+181oraz odcinkami w
km 22+181-25+200 w m. Baraki,
Zdziechowice
zakrzaczenia pasem szerokości
0.5m w km 3+619-4+007
(obustronnie) w m. Koziarnia
zakrzaczenia w km 0+000-0+540 i
5+630-6+389 w m. Krzeszów Dolny,
Bystre i Sigiełki

zakrzaczenia i pojedyńcze kępy na
całej długości rzeki około 0.1ha w
m. Pysznica
zakrzaczenia na 6 odcinkach po 150
m w m. Huta Stara, Huta Nowa,
Huta Krzeszowka, Huta Podgórna,
Gózd Huciański
zakrzaczenia na 3 odcinkach po 300
m w m. Dąbrówka, Kurzyna Mała,
Borki

cyklicznie co
roku dwukrotne
koszenie skarp i
korony wału
cyklicznie co
roku dwukrotne
koszenie skarp i
korony

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie
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RW200017228769

Borowina

mphp - Borowina
Borowina

0+000

7+862

zakrzaczenia na 1300 m w m.
Nowa Wieś

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

7862m w m. Sieraków, Kusze,
Nowa Wieś

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na długości 1269 m odcinkami po 50 m
w m. Sieraków, Kusze i Nowa Wieś

co 2 lata

RW200017228769

Borowina

mphp - Brzezina
Brzezina

0+000

7+062

zakrzaczenia na 3 odcinkach po 300
m w m. Wólka, Kusze, Hucisko

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

7062m w m. Wólka, Kusze,
Hucisko, Ryczki

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 100 metrów
obustronnie w m. Wólka, Kusze,
Hucisko

co 2 lata

RW200019229499

Bukowa od
Rakowej do
ujścia

mphp - Bukowa
Bukowa

0+000

17+554

zakrzaczenia na 4 odcinkach 1000
m w m. Chłopska Wola, Jastkowice

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami na długości 8000 m w
m. Jastkowice

co 4 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 100m w m. Jastkowice

co 2 lata

RW200017229489

Gilówka

mphp - Gilówka
Gilówka

0+000

21+858

zakrzaczenia na 7 odcinkach po 600
m w m. Studzieniec, Katy, Jarocin,
Mostki, Majdan Golczański

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 6 odcinkach po 2000 m w m.
Studzienie, Katy, Jarocin, Mostki,
Majdan Golczański

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 500m w m. Studzieniec,
Katy, Jarocin, Mostki, Majdan
Golczański

co 3 lata

12+518, 17+981,
19+286 i 21+115

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017229489

Gilówka

mphp - Strumień
Strumień

0+000

7+358

10 a zakrzaczenia w km 0+0000+492 w m. Szyperki, Jarocin

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

7358m w m. Szyperki, Jarocin

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

na 5 odcinkach po 100 m obustronnie
w m. Szyperki i Jarocin

co 3 lata

0+230 i 0+492

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017229489

Gilówka

mphp - brak nazwy
kanał Szyperki

0+000

6+045

zakrzaczenia na 4 odcinkach po 400
m w m. Szyperki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

6045m w m. Szyperki

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 200 m w m. Szyperki

co 3 lata

RW20001722969

Łukawica

mphp - Łukawica
Łukawica

0+000

18+677

zakrzaczenia pasem 0,5 m na całym
odcinku rzekiw km 0+000-8+386 w
m. Wola Rzeczycka, Rzeczyca

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

8387 m. w m. Wola Rzeczycka,
Rzeczyca

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722969

Łukawica

mphp - Dębowiec
Dębowiec

0+000

10+857

zakrzaczenia 10a w m. Jastkowice

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

na 3 odcinkach po 100 m w m.
Jastkowice

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722989

Jodłówka

mphp - Jodłówka
Jodłówka

0+000

3+969

zakrzaczenia na 2 odcinkach po 200
m w m. Żabno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami na długości 2000m w
m. Żabno

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 300 m w m. Żabno

co 3 lata

jaz 1+468, prawy wał
dł. 3793m, lewy wał dł.
2588m,

cyklicznie co
roku dwukrotne
koszenie skarp i
korony

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722989

Jodłówka

mphp - Złodziejka
Złodziejka

0+000

12+795

zakrzaczenia w 2 odcinkach rzeki na
długości 5000 m w m. Lipa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

12795 m odcinkami w m. Lipa,
Gielnia

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 300m w m. Lipa

co 3 lata

RW20001722794

Potok Strug

mphp - Potok Strug
Struga

0+000

3+344

zakrzaczenia w 2 odcinkach rzeki na
długości 300 m w m. Ulanów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

2928m w m. Ulanów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

odcinkami po 100 m w m. Ulanów

co 3 lata

2+333,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017219869

Branna

mphp - Dopływ z
Korabiny
Łęgowisko

0+000

7+570

zakrzaczenia na o4 odcinkach po
400 m w m. Korabina, Gwoździec,

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

7570m w m. Korabina, Gwoździec

co 3 lata

odcinkami po 300 m w m. Korabina i
Gwoździec

co 3 lata

1+143, 2+212, 2+376 i
2+453

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017219852

Grochalka

mphp - Grochalka
Filipka

0+000

3+785

zakrzaczenia na 4 odcinkach po 700
m w m. Gwoździec

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

3785m w m. Gwoździec i Nowy
Nart

co 2 lata

na długości 2685m odcinkami po 200
m obustrommie w m. Gwoździec

co 2 lata

RW20001922869

Łada od Osy do
ujścia z Czarną
Ładą od
Braszczki

mphp - Łada
Łada

0+000

4+841

zakrzaczenia 15a w km 3+0203+850 w m. Łazory

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

na 2 odcinkach po 150 m w m.
Łazory

co 5 lat

mechanicznie,
ręcznie

RW20001722792

Dopł. spod
Bielin

mphp - Dopływ spod
Bielin
Jaruga (wody
pozostałe)

0+000

5+143

zakrzaczenia odcinkami na długości
2000 m w m. Bieliniec, Glinianka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

5143 m w m. Bieliniec, Glinianka

co 2 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(9+417- 22+901
24+232- 28+885)

co 3 lata

mechanicznie

Koszenie jednokrotne,
cała długośc wałów 25423 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(2+190 - 15+145)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 6+863)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 14+586)

co 3 lata

mechanicznie

Koszenie jednokrotne,
cała długośc wałów 4155 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(15+226 - 16+125
16+189 - 16+947)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 8+539)

co 3 lata

mechanicznie

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 19+282
19+899-21+122)

co 3 lata

mechanicznie

Koszenie jednokrotne,
cała długośc wału 2160 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne

RW200017219299

Babulówka

Babulówka

9+417

33+144

RW200017219299

Babulówka

DymitrowskoMłodochowski
(Kanał
Młodochowski)

2+190

15+145

RW200017219299

Babulówka

Złoty Potok

0+000

6+863

RW200017219299

Babulówka

0+000

14+586

Potok Rów
(Potok)

RW200017219299

Babulówka

Potok Rów
(Potok)

15+226

16+947

RW200017219299

Babulówka

JaślańskoChorzelowski
(Kanał Jaślańsko
Chorzelowski)

0+000

8+539

RW2000262191149

Kanał
Chorzelowski

Chorzelowski
(Kanał Chorzelowski)

0+000

21+122

Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,25 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,13 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,01 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,1 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15 ha
fragmentami na całej długości cieku

co 2 lata

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

RW20001921895

Wisłoka od
Rzeki do Pot.
Kiełkowskiego

RW200017218949

Kanał
Białoborski

Ruda

0+000

9+074

RW200017218949

Kanał
Białoborski

Blizna
(Kanał Białoborski)

0+000

6+370

RW200017218949

Kanał
Białoborski

Grądzki
(Kanał Grądzki)

0+000

4+840

RW200017218929

Tuszymka

Tuszymka Duża
(Tuszymka)

0+000

3+147

Tuszymka

Tuszymka Duża
(Tuszymka)

RW2000172189899

Stary Breń

Stary Breń
(Breń)

0+000

26+768

RW2000172189899

Stary Breń

Łukawiec

0+000

13+315

RW2000172189899

Stary Breń

Stara Wiśnia
(Wiśnia)

0+000

14+345

RW2000172189899

Stary Breń

KawęczyńskoWampierzowski
(Kanał KawęczyńskoWampierzowski)

0+000

6+357

RW2000172189899

Stary Breń

Brnik

0+000

12+591

RW200017218969

Potok
Kiełkowski

Kiełkowski
(potok Kiełkowski)

0+000

13+555

RW200019217499

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Nowy Breń
(Breń)

0+000

1+403

RW200017218929

RW200019217499

RW200017217469

RW200017217469

RW200017217469

Rzochowski Główny
(Dopływ z
Rzochowa)

– 4189 –

Breń - Żabnica
od Żymanki do
ujścia

Nowy Breń
(Breń)

Zgórska Rzeka

Zgórsko
(Zgórska Rzeka)

Zgórska Rzeka

Wadowicki
(Kanał Wadowicki)

Zgórska Rzeka

Jamnica

0+000

32+435

2+707

0+000

0+000

0+000

4+380

36+499

Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,25 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,3 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,25 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15 ha
fragmentami na całej długości cieku

Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,1 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,2 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,25 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,25 ha
fragmentami na całej długości cieku

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+397 - 4+380)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+820 - 3+489
4+823 - 9+074)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 6+370)

co 3 lata

mechanicznie

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 2+764)

co 3 lata

mechanicznie

Likwidacja zatorów i
przetamowań lokalnie.

corocznie

mechanicznie

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(32+435 - 36+499)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 26+768)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
0+000 - 13+315)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 14+345)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 6+357)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 12+591)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 5+086)

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

co 2 lata

co 2 lata

11+607

26+458

3+947

20+992

Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 2 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,25
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,25 ha
fragmentami na całej długości cieku

Poz. 4055

co 2 lata

ręcznie

co 2 lata

ręcznie

ręcznie

co 2 lata

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000-1+403)
Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(2+707 - 11+607)
Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 4+758
12+338 -2 3+936
24+824-26+458)

co 3 lata

Koszenie dwukrotne,
cała długośc wału 28631 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne

Koszenie dwukrotne,
cała długośc wałów 20012 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

Koszenie dwukrotne,
fragmentami
jednokrotne,
cała długośc wału 15472 mb

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 3+947)

co 3 lata

mechanicznie

Koszenie jednokrotne,
cała długośc wału 2563 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 5+569
10+636 - 13+237

co 3 lata

mechanicznie

Koszenie jednokrotne,
cała długośc wałów 11078 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.
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Poz. 4055

16+31 1- 20+992)

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Kanał A
(Bez Nazwy)

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Kanał A-1
(Bez Nazwy)

0+000

0+640

RW200017217469

Zgórska Rzeka

J-4
(Dopływ spod Pnia)

0+000

6+623

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Partyński
(Potok Partyński)

0+000

7+990

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Dąbrówka
(Zgórska Rzeka)

0+000

6+269

RW200017217469

Zgórska Rzeka

Śnieżka
(Słomka)

0+000

3+598

RW200017217449

Upust

Upust

0+000

1+122

RW200017217449

Upust

Łoś

1+590

3+013

RW200017217449

Upust

Dęba
(Dęba i Dopływ w
Dąbowcu)

5+930

14+583

RW20002621748

Rybnica

Rybnica Stara
(Rybnica)

0+000

5+234

RW200017219852

RW200017219829

Grochalka

Łęg do Turka

Filipka
(Grochalka)

Turka

0+000

1+734

0+000

0+000

0+000

4+843

9+241

RW2000172198549

Murynia

Murynia

15+351

PLRW2000172198432

Przyrwa do
Dąbrówki

Przyrwa Nil
(Przyrwa)

0+000

34+671

RW200017219848

Olszówka

Olszówka

0+000

8+257

RW2000122182899

Olszynka

Olszynka
(Olszowiec)

0+000

8+979

Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,1 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,25 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,35 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,3 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,3 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,15 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,2 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,35 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,05 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,2 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,1ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,05ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,35 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,35 ha

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 1+734)

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 0+604)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 6+623)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 7+990)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(6+269 - 7+565)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 3+598)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 1+122)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(1+590 - 3+013)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
5+930 - 14+583)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20
cm- mechaniczne,
cały odcinek uregulowany
(0+000 - 5+234)

co 3 lata

mechanicznie

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(1+110 - 4+050)

co 3 lata

mechanicznie

Odcinek uregulowany 2940 m

corocznie

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(1+302 - 9+241)

co 3 lata

mechanicznie

Odcinek uregulowany 7939 m

corocznie

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(1+315 - 5+774
9+499 - 10+613
12+875 - 14+834)

corocznie

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(20+020 - 26+913)

corocznie

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(5+032 - 8+257)

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(1+751 - 4+816

co 3 lata

mechanicznie

co 2 lata

co 2 lata

co 2 lata

co 3 lata

mechanicznie

Odcinek uregulowany 6893 m

Odcinek uregulowany 6636 m

corocznie

corocznie

Konserwacja
budowli , remont
ubezpieczenia
skarp przy
stopniach
Konserwacja
budowli , remont
ubezpieczenia
skarp przy
stopniach

Koszenie jednokrotne,
cała długośc wałów 2045 mb

corocznie

Koszenie ręczne
i mechaniczne.

Odcinek uregulowany
2940 m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Odcinek uregulowany
3225 m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Odcinek uregulowany
6636 m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Konserwacja
budowli , remont
ubezpieczenia
skarp przy
stopniach

Konserwacja
budowli , remont
ubezpieczenia
skarp przy
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fragmentami na całej długości cieku

RW2000172198432

Przywra do
Dąbrówki

Górnianka

0+000

6+967

RW200017219844

Dopływ spod
Hadykówki

RW2000172198432

Przywra do
Dąbrówki

Świerczówka

0+000

12+795

RW2000172198432

Przywra do
Dąbrówki

Trześniówka
Kolbuszowska
(Trześniówka)

0+000

6+071

RW200017219669

Dąbrówka

Dęba

11+556

19+667

RW200017219634

Trześniówka do
Karolówki

Smarkata

4+604

17+293

RW200017219898

Sanna

mphp - Sanna
Sanna 2

0+000

4+702

RW2000172198949

Strug

mphp - Strug
Strug

0+000

11+390

RW2000172198949

Strug

mphp - Orlisko
Orlisko

0+000

10+749

RW2000172198949

Strug

mphp - bez nazwy
Strug-Orlisko

0+000

RW2000172198769

Miętus

mphp - Miętus
Miętus

RW200017219689

Żupawka

RW200017219689

Konotopa

0+000

10+197

Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,2 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,05 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,07 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,07 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,45 ha
fragmentami na całej długości cieku
Ręczne karczowanie krzewów i
drzew porastających dno i skarpy
potoku,
łączna powierzchnia- 0,1 ha
fragmentami na całej długości cieku
0,06 ha punktowo na całej długości
w m-c Pączek Gorzycki, Motycze
Poduchowne

Poz. 4055

5+310 - 8+768
8+866 - 8+979)

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(3+455 - 10+197)

co 3 lata

mechanicznie

Konserwacja
budowli , remont
ubezpieczenia
skarp przy
stopniach
Konserwacja
budowli , remont
ubezpieczenia
skarp przy
stopniach
Konserwacja
budowli , remont
ubezpieczenia
skarp przy
stopniach

Odcinek uregulowany
5862 m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Odcinek uregulowany
12510 m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

Odcinek uregulowany
5337 m

corocznie

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

mechanicznie

Odcinek uregulowany 6742 m

corocznie

co 3 lata

mechanicznie

Odcinek uregulowany 12510 m

corocznie

co 3 lata

mechanicznie

Odcinek uregulowany 5337 m

corocznie

corocznie

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Orlisko

co 3 lata

mechanicznie

1+739

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Furmany

co 3 lata

mechanicznie

0+000

9+061

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Zabrnie,
Grębów

co 3 lata

mechanicznie

mphp - Kanał
Żupawka-Miętus
Żupawka-Miętus

0+000

4+750

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Grębów,
Klonów

co 3 lata

mechanicznie

Żupawka

mphp- Czarny Kanał
Klonów

0+000

3+342

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Klonów

co 3 lata

mechanicznie

RW200017219874

Kanał ŁęgKlewiec

mphp - Kanał ŁęgKlewiec
Doprowadzalnik ŁęgKlewiec

0+000

7+670

0,08 ha punktowo na całej długości
w m-c Krawce, Buda Stalowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Krawce,
Buda Stalowska

co 3 lata

mechanicznie

jaz w m-c Krawce
Wały na całej długości
15294mb w m-c
Krawce, Buda
Stalowska

RW200017219689

Żupawka

mphp - Żupawka
Żupawka

0+000

17+800

0,10 ha punktowo na całej długości
w m-c Sobów, Żupawa

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Sobów,
Żupawa

co 3 lata

mechanicznie

jaz w m-c Żupawa,
Wały na całej długości
8172mb
w m-c
Sobów, Żupawa

RW200017219689

Żupawka

mphp - Strug
Kanał "P"

0+000

3+233

0,09 ha punktowo na całej długości
w m-c Orliska Żupawkie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017219669

Dąbrówka

mphp - Graniczny I
Graniczny I

0+000

3+325

0,10 ha punktowo na całej długości
w m-c Klonów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Klonów

co 3 lata

mechanicznie

RW2000172196729

Mokrzyszówka

mphp Mokrzyszówka
Mokrzyszówka

0+000

13+596

0,06 ha punktowo na całej długości
w m-c Mokrzyszów, Chmielów

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Mokrzyszów,
Chmielów

co 3 lata

mechanicznie

punktowo w miejscach wymagających
remontu na całej długości

Cyklicznie co
roku

RW200017219669

Dąbrówka

(wg. mphp Dąbrówka)
Dąbrówka

0+000

12+000

0,10 ha punktowo na całej długości
w m-c Stale-Bukie, Buda Stalowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Stale-Bukie,
Buda Stalowska

co 3 lata

mechanicznie

punktowo w miejscach wymagających
remontu na całej długości

Cyklicznie co
roku

0,07 ha punktowo na całej długości
w m-c Orlisko

0,07 ha punktowo na całej długości
w m-c Klonów

co 2 lata

ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(0+000 - 1+494
2+087 - 3+235
3+287 - 3+909
4+369 - 6+967)

stopniach

co 2 lata

ręcznie

corocznie

ręcznie

co 2 lata

ręcznie

co 2 lata

ręcznie

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

co 3 lata

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(0+000 - 1+189
1+474 - 12+795)
Usuwanie namułu warstwa 20 cm
mechanicznie - cały odcinek
uregulowany
(0+000 - 3+321
4+055 - 6+071)

Likwidacja zatorów i
przetamowań lokalnie.
usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Pączek
Gorzycki, Motycze Poduchowne
usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m- Gorzyce,
Furmany

bieżąca
konserwacja
jazu

jaz w m-c Sokolniki

punktowo w miejscach
wymagających remontu na całej
długości

Cyklicznie co
roku

remont
ubezpieczenia

co rocznie
dwukrotne
koszenie

Wały na całej długości
6371mb
w m-c
Orliska Żupawskie

co rocznie
dwukrotne
koszenie

remont
ubezpieczenia

Wały na całej długości
11878mb w m-c
Mokrzyszów, Chmielów

co rocznie
dwukrotne
koszenie

remont
ubezpieczenia

jaz w m-c: StaleSiedlisko i Bukie
Wały na całej długości
1970mb w m-c Stale,

co rocznie
dwukrotne
koszenie

bieżąca
konserwacja
jazu,
Koszenie
mechaniczneręczne
bieżąca
konserwacja
jazu,
Koszenie
mechaniczneręczne
Koszenie
mechaniczneręczne

Koszenie
mechaniczneręczne
bieżąca
konserwacja
jazu,
Koszenie
mechaniczne-
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ręczne

(wg. mphp Stawidza)
Stawidza
mphp - Żupawka
Dąbrówka
Żupawka-Dąbrówka

0+000

8+721

0,08 ha punktowo na całej długości
w m-c Stale-Bukie, Hermanówka

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

0+000

7+481

0,07 ha punktowo na całej długości
w m-c Stale-Bukie, Buda Stalowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mphp - Klewiec
Klewiec

0+000

5+282

0,07 ha punktowo na całej długości
w m-c Buda Stalowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

Dąbrówka

mphp - Graniczny II
Graniczny II

0+000

2+731

0,10 ha punktowo na całej długości
w m-c Buda Stalowska

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017219669

Dąbrówka

mphp - Dęba,
Bystrzyk
Dęba

0+000

11+556

0,09 ha punktowo na całej długości
w m-c Alfredówka, Nowa Dęba

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017219669

Dąbrówka

mphp - Dęba
Bystrzyk

0+000

5+597

0,10 ha punktowo na całej długości
w m-c Nowa Dęba

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

RW200017219634

Trześniówka do
Karolówki

mphp - Smarkata
Smarkata

0+000

4+604

0,10 ha punktowo na całej długości
w m-c Durdy

co 3 lata

RW200017219299

Babulówka

mphp - Babulówka
Babulówka

0+000

9+417

0,04 ha punktowo na całej długości
w m-c Baranów Sandomierski

co 3 lata

RW20001221485749

Siedliszczanka

0+000

1+450

RW200017219299

Babulówka

0+000

2+190

PLRW20001222452

Wiar do
Sopotnika

0+000

1+000

RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219669

Dąbrówka

RW200017219669

mphp Siedleszczanka
Siedleszczanka
mphp - Kanał
Młodochowski
DymitrowskoMłodochowski
Kamienny

0,10 ha punktowo na całej długości
w m-c Dymitrów Duży

co 3 lata

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Stale-Bukie,
Hermanówka
usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Stale-Bukie,
Buda Stalowska
usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Buda
Stalowska
usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Buda
Stalowska
usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Alfredówka,
Nowa Dęba

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

co 3 lata

mechanicznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Nowa Dęba

co 3 lata

mechanicznie,
ręcznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Durdy

co 3 lata

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Baranów
Sandomierski

co 3 lata

mechanicznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Siedleszczany

co 3 lata

mechanicznie

usuwanie namułu do 30cm na
całej długości w m-c Dymitrów
Duży

co 3 lata

mechanicznie

Usuwanie namułów w km 0+0001+000 z dna cieku

corocznie

mechanicznie

mechanicznie,
ręcznie

Wały na całej długości
10622mb w m-c StaleBukie, Buda Stalowska

punktowo w miejscach wymagających
remontu na całej długości

Cyklicznie co
roku

remont
ubezpieczenia

co rocznie
dwukrotne
koszenie

Koszenie
mechaniczneręczne

bieżąca
konserwacja
jazu

jaz w m-c Alfredówka

Wały na całej długości
1026mb
w m-c
Durdy
Wały na całej długości
12956mb w m-c
Baranów Sandomierski,
Dymitrów Duży

co rocznie
dwukrotne
koszenie

Koszenie
mechaniczneręczne

co rocznie
dwukrotne
koszenie

Koszenie
mechaniczneręczne

Wały na całej długości
1367mb
w m-c
Dymitrów Duży

co rocznie
dwukrotne
koszenie

Koszenie
mechaniczneręczne

Definicja budowli regulacyjnych i pozostałych urządzeń istotnych dla zarządzania wodami

Na potrzeby opracowania planu utrzymania wód w tym inwentaryzacji budowli regulacyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych istotnych dla zarządzania wodami:
-Budowlę regulacyjną stanowi obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, którego wykonanie lub przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo kryterium decydującym o tym, że budowla regulacyjna, spełniająca wspomniane kryterium
wynikające Prawa budowlanego, jest istotna dla zarządzania wodami przyjmuje się jej wykorzystanie dla kształtowania przepływu dla szczególnego korzystania z wód (np. uprawianie żeglugi – w tym prowadzenie zimowej akcji lodołamania, zapewnienie właściwych warunków dla ujęć wody) lub
realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. W szczególności budowlami regulacyjnymi istotnymi dla zarządzania wodami są ostrogi, tamy poprzeczne kierownice itp.
Budowli regulacyjnych nie stanowią między innymi budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz z śluzami, jazem itd.
-Pozostałe urządzenia wodne istotne dla zarządzania wodami stanowią budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy, wrota przeciwpowodziowe), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz ze śluzami, jazem,
elektrownią wodną, itd. Wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę ludzi, przemysłu i rolnictwa. Pozostałe urządzenia wodne i ubezpieczenia brzegów, w tym także zapory przeciwrumowiskowe, o ile nie stanowią infrastruktury istotnej dla zarządzania wodami, są niezbędne dla utrzymania
parametrów koryt i zabezpieczenia brzegów i dna przed erozją.

Nazewnictwo rzek

W piewszej kolejności nazwy rzek przyjmuje się zgodnie z obowiązującym wykazem wód płynących opublikowanych przez powołaną przy Ministrze Adminsitracji i Cyfryzacji Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych "Nazewnoctwo Geograficzne Polski... Hydronimy Część 1. Wody
płynące, źródła, wodospady ". W dalszej kolejności podstawą stosowania nazewnictwa wód płynących jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r. Ostatecznie przyjmuje się stosowanie nazw lokalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 4193 –

Poz. 4055

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 43/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

